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Introduction: Previous studies have indicated that the voluntary and swimming exercise decreases the 

severity of the physical and psychological dependence on morphine in morphine-dependent and withdrawn 

rats. The aim of the present study was to investigate the effects of the forced treadmill exercise during the 

induction of morphine dependence on naloxone-precipitated morphine withdrawal signs and anxiety like 

behavior. 

Materials and Methods: Rats were injected with increasing doses of morphine (8, 16, 26, 36, 46, 56 and 

64 mg/kg, daily, s.c.) over a period of 7 days in which they were also trained at mild intensity on a treadmill 

for 30 min of daily. The anxiety-like behaviors were tested 2h after receiving morphine injection (56 

mg/kg) using the elevated plus-maze (EPM) on day 8. Then, the severity of morphine dependence was 

measured after an acute injection of naloxone (0.4mg/kg, IP), 2h after receiving morphine injection (56 

mg/kg) according to a modified version of the Gellert–Holtzman scale on day 9.  

Results: The results showed that the withdrawal graded signs including abdominal contractions, weight 

loss, and overall Gellert–Holtzman score and among the checked signs; consisted of diarrhea, irritability 

and teach chattering were decreased in treadmill runner morphine-dependent rats than the sedentary rats. 

Also, the results showed that the treadmill runner morphine-dependent rats exhibited an increase in time 

spent in, and entries into, the EPM open arms than the sedentary morphine-dependent groups. 

Conclusion: Our findings indicated that the forced treadmill exercise during the induction of morphine 

dependence diminished the severity of dependence on morphine and anxiety like behavior. Thus, forced 

treadmill exercise may decrease some of the behavioral consequences of physical and psychological 

dependence on morphine. 
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تواند نقش مهمي در درمان و جلوگيري از عرود آن داشرته    مي

مرا نشران داد کره ورزش     يقبلر  يها افتهيراستا  نيباشد. در ا

[ 4منظم شرنا ]  ناتيتمر زي[ و ن3در مدل چرخ دوار ] يارياخت

 يهرا  موجب کاهش نشرانه  نيبه مورف يوابستگ يدر طول القا

سرط  اضرطراب    زير دنبال نالوکسان و ن هب نيقطع مورف يجسم

نشان داده شد ورزش مرنظم   زيما ن يگردد. در مطالعات قبل يم

 ياريمصرف اخت ،يشنا موجب کاهش سط  اضطراب، افسردگ

دوره قطررع  طررول[ در 4] نيمررورف زيرر[ و ن5] نيمررت آمفتررام

 نياز مرورف  يناش تيپاداش و حساس نيچن و هم يخود هخودب

. ورزش دير [ گرد6] محرروم شرده از مرادر    يها در بچه موش

موجب کاهش سط  اضطراب،  زيدر مدل چرخ دوار ن يارياخت

متولرد شرده از    يهرا  در بچره مروش   نيمورف ياريمصرف اخت

 ييفضا هحافظ صيبهبود نقا زي[ و ن7] نين وابسته به مورفمادرا

شرود.   ي[ م8] نيوابسته به مورف يها در موش نياز مورف يناش

 ليدمير نشان داده شد کره ورزش تر  گرانيد يدر مطالعات قبل

در روز موجرررب کررراهش  قرررهيدق 90 يروزه بررررا 30و 11

 10 ليدمير ورزش تر نيچنر  [، و هرم 9] نيمرورف  يزيخودتجو

 هو حافظر  يريادگيدر روز موجب بهبود  قهيدق 60 يروزه برا

 ليدمير ورزش تر نيچن . همدي[ گرد10] نيمورف زيدنبال تجو هب

متولد شده  يها روزه در دوره پس از تولد در موش 20 فيخف

موجب کاهش سرط  اضرطراب و    نياز مادران وابسته به مورف

 ليدمير ورزش تر زير [ و ن11] نياز مرورف  يحافظه ناش صينقا

موجرب   نيمرورف  يخرود  هروزه در دوره قطع خودب 10 فيخف

در  يشرناخت  صيو نقرا  يخرود  هقطع خودبر  يها نشانه شکاه

به عمرل   ي. در بررسديگرد [12] نيوابسته به مورف يها موش

وابسررته برره  طيروزه( در شرررا 7) ليدميررآمررده اثررر ورزش تر

ورزش  يدر مطالعات كنينشده است. ول افتي يا مطالعه نيمورف

 شيموجب افزا يروز متوال 5 يدر روز برا قهيدق 30 ليدميتر

در  BDNF/TrkB نگيگناليدر سر  لير دخ يهرا  زان مولكوليم

  يافسرردگ -يحرکتر  يدر معرض استرس بر  يها رت پوکمپيه

 نيتمر يها رت حاد در ليدميورزش تر نيچن [. هم13] ديگرد

 نيسروتون سميسنتز و متابول شيکرده در روز پنجم موجب افزا

 30ورزش حراد   زير ن يانسان يا [. در مطالعه14] ديگرد يمغز

اثر حاد ضرد   ليدميتر يتا متوسط رو فيبا شدت خف يا قهيدق

 کره  نير [. لذا با توجره ا 15] داشته است يو ضد اضطراب کيپان

 زيروزه( قبررل از تجررو 10مرردت ) در کوترراه ليدميررورزش تر

 نيچنر  [. هرم 10] ديگرد يشناخت صيموجب بهبود نقا نيمورف

روزانره   نيمرورف  قيمدت قبل از تزر کوتاه ليدمياثر ورزش تر

مطالعه نقرش   نيانجام نشد، لذا در ا يشدت وابستگ يابيارزبر 

 يوابسرتگ  يبا شدت کم در طول القا ليدميتر يورزش اجبار

 يروز بر شردت وابسرتگ   7به مدت  يشيبا دوز افزا نيبه مورف

سرط    زير نالوکسران و ن  قير دنبرال تزر  هبر  نيبه مرورف  يجسم

 .ديگرد يبررس يياضطراب در موش صحرا

 

 هامواد و روش
سر مروش   30: اين مطالعه تجربي روي

- 250برا وزن   سرتار يبا نرااد و  يشگاهينر سفيد بزرگ آزما

در يک اتاق با درجه حرارت . حيوانات ديگرم انجام گرد 200

 گراد و با شرايط مناسب از نظر نرور  يدرجه سانت 24±2ثابت 

داري شردند و   ساعت تاريكي( نگه 12ت روشنايي و ساع 12)

 .گرفت ها قرار مي آب و غذاي کافي در اختيار آن

: در ايرن پراوهش جهرت    

جلدي مرورفين برا دوز   القاي وابستگي به مورفين تزريق زير 

 64، و 56، 46، 36، 26، 16، 8) يجيصورت تردر  هب يشيافزا

برار در روز بره    کير وزن بدن(  لوگرميهر ک يگرم به ازا يليم

هرا   تسرت  يابيارز يهاز[. در رو16] روز انجام گرديد 7مدت 

جهرت حفر     لوگرميهر ک يگرم به ازا يليم 56دوز  قيتزر زين

صرورت   هگروه کنتررل هرم بر    يها . موشافتيادامه  يوابستگ

نمودند. پودر مورفين سولفات قابل حرل   افتيدر نيمشابه سال

 در سررررم فيزيولررروژي از شررررکت تمررراد، کشرررور ايرررران 

 (Temad Company, Iran)شد هيته. 

: 

 ران،يا -ساخت شرکت برج صنعت تهران ليدميتر دستگاه

و ابعاد  54×47×20است. ابعاد کل دستگاه  فيردداراي چهار 

باشرد. در دو روز   متر مي يسانت 10×42×20 برابر با فيهر رد

بره   وانرات يجهت سرازش ح  يوابستگ ياول قبل از شروع القا
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 تسراع  ميو کاهش استرس به مردت نر   ليدميتر يرو دنيدو

که مقاومت کرده و قادر بره انجرام    يواناتيداده شد و ح نيتمر

روزه  7 يورزش نبودند حرذف شردند. سرپس در طرول القرا     

 نيروزانره مرورف   قير بالفاصله بعد از تزر نيبه مورف يوابستگ

سراعت   ميبه مدت نر  ليدميتر ميپروتوکل ورزش با شدت مال

اول با سرعت  قهيدق 5 يصورت که هر روز برا نياجرا شد. بد

 قره يمتر در دق 5با سرعت  يبعد قهيدق 5 يبرا قه،يمتر در دق 2

صرفر   بيبا ش قهيمتر در دق 8آخر با سرعت  قهيدق 20 يو برا

 ياجبرار  دنيبه روش دو يكيشوك الكتر يدرجه و بدون القا

در  کره  نير (. با توجه بره ا 1[ )نمودار 18،17] ورزش داده شد

 زيصورت حاد و ن هب ليدميمدت تر ورزش کوتاه يمطالعات قبل

 داشررته اسررت  يو افسررردگ يروزه اثرررات ضررد اضررطراب  5

مطالعه با در نظر گررفتن طرول دوره    ني[، لذا در ا13،14،15]

 يمورد بررسر  ليدميروزه ورزش تر 7اثر  نيبه مورف يوابستگ

 .قرار گرفت

تفراوت شردت    ي: به منظور بررس

ورزش کرده و ورزش نكرده  واناتيدر ح نيبه مورف يوابستگ

 56) نيمرورف  قير تزر نيدر روز نهم، دو ساعت بعرد از آخرر  

 ليدميوزن بدن( بدون ورزش تر لوگرميهر ک يگرم به ازا يليم

 درمسن يها و عالئم جسمرفتار ن،يوابسته به مورف واناتيبه ح

به صورت  (mg/kg4/0 ) ديدروکلراينالوکسان ه زيترك با تجو

 ليمطابق جردول تعرد   قهيدق 30به مدت  يداخل صفاق قيتزر

 يمشاهده و ثبت شد که مردل خروب   Gellert-Holtzman افتهي

 ني[. در ا19] باشد يم نيبه مورف يشدت وابستگ يابيارز يبرا

شده  يبند رجهد کيو اوتونوم يرفتار يها نشانه يمدل دو سر

بر حسب تعداد وقوع( و چک شرده )اگرر نشرانه مرورد نظرر      )

 صرورت  نير ا ريشد و در غ يمت مببت داده موجود داشت عال

 ازير گرفت. امتقرار  يابيگرفت( مورد ارز يتعلق م يعالمت منف

دست آمده از هر رفتار )که در نمره  هب يهاازيکل از مجموع امت

. وزن بدن ديشود( محاسبه گرد يمربوط به خود ضرب م ازيامت

نالوکسرران  قيررسرراعت بعررد از تزر کيررقبررل و  وانيررهررر ح

 (.1 شكل[ )4،3] شد يريگ اندازه

(Elevated Plus Maze) 

از چروب   (EPM) مراز بعالوهراي شركل مرتفرع     دستگاه

  50×10 کير هرر  براز )  يساخته شده است و شامل دو برازو 

هر بسته ) يدو بازو ( ويمتر يليم 5لبه  کيبا  ههمرا تر ميسانت

 10×10) يکفره مرکرز   کير ( و مترر  يسرانت  50×10×40 کي

قررار   گرر يد کي يباز روبرو يکه بازوها ي( به طورمتر يسانت

 .رديگ ياز کف اتاق باالتر قرار م متر يسانت 70 دوددارند و ح

 نيدوز مرورف  نيآخرر  يجلرد  ريز زيساعت بعد از تجو 2

وزن بردن( در روز هشرتم    لروگرم يهر ک يگرم به ازا يليم 56)

 قره يدق 5( هر موش به طرور جداگانره،   ليدمي)بدون ورزش تر

از جرنس   يمشرك  يهرا  وارهير با د يا در جعبه شيقبل از آزما

 يشمتر به منظور افزا يسانت 30×40×10گالس به ابعاد  يپلكس

سرنجش   يقرار گرفتند. سپس برا وانيجستجوگرانه ح تيفعال

مرتفع )در قسمت کفره   يا در ماز بعالوه وانيسط  اضطراب، ح

دقيقه در  5باز( قرار داده شده و سپس به مدت  يو رو به بازو

ز )در بخرش کفره و رو بره برازوي براز( قررار داده شرد و        ما

مشراهده   يرق هاي استاندارد ارزيرابي اضرطراب از طر   شاخص

ها بررسي و ثبت گرديرد. افرزايش ورود بره برازوي براز و       آن

برالعكس آن   ايزمان سپري شده در بازوي باز و افزايش مدت 

بسته کاهش سط  اضرطراب مروش تلقري گرديرد.      يدر بازو

داري سط  اضرطراب   چنين قضاوت در مورد اختالف معني هم

 بره زمان هر دو شراخص )ورود   به اين صورت است که اگر هم

ها( در يک راسرتا   بازوي باز و بسته و مدت سپري شده در آن

هررا تفرراوت  ش يابررد و حررداقل يكرري از آنافررزايش يررا کرراه

داري  ه عنوان تغيير معنيداري با گروه کنترل داشته باشد، ب معني

 يترس ذات واناتيح که نيسط  اضطراب تلقي شد. با توجه به ا

 يابير ارز يبررا  يمدل مناسرب  EPMباز دارند لذا  يها به مكان

  .(1 شكل[ )20،3] باشد يسط  اضطراب جوندگان م
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 شاتيآزما يجدول زمان .1شكل

 

 نتايج
 يبنرد  درجه يها مربوط به نشانه يها داده ليو تحل هيتجز

مسرتقل و   t نرمال از آزمرون  عيتوزعلت به  نيشده قطع مورف

 هيمورد تجز يتنيو چک شده با استفاده از آزمون من يها نشانه

سط  اضرطراب   يابيارز نيچن قرار گرفت. هم يآمار ليو تحل

آن آزمرون   برال دن هطرفه و بر  کي انسيوار زيبا استفاده از آنال

 هرا انجرام گرفرت. اخرتالف     دو به دو گروه سهيمقا يبرا يتوک

05/0P< دار  ياز نظر آماري معنر  آزمايشهاي مورد  هبين گرو

 در نظر گرفته شد. 
 نيشده قطع مرورف  يبند درجه يها شكل نمره مربوط به نشانه نيا. 2شكل 

دهد. نمره کل شردت قطرع در مردل     يمشاهده را نشان م قهيدق 30در طول 

Gellert-Holtzman  مناسرب محاسربه    يوزنر  يهرا  با استفاده از فراکتور

 يبند درجه يها در نشانه يدار يموجب کاهش معن ليدمي. ورزش ترديگرد

کل، تعرداد انقباضرات    يها از نالوکسان شامل نشانه يناش نيشده قطع مورف

 Mean ± SEMبه صورت  جي. نتاديدست دادن وزن بدن گرد و از يشكم

 P =0.0001, vs D/Sed group*** هر گروه ارائه شده است.  يبرا

 

نشان داد که نمره کرل شردت قطرع در مردل      يآمار زيآنال

Gellert-Holtzman دونده برا   نيوابسته به مورف يها در موش

دونده اسرت   ريغ نيوابسته به مورف يها تر از موش کم ليدميتر

(4/7=13, T0001/0=Pهررم .) يهررا نشررانه نيدر برر نيچنرر 

 يمبرل تعرداد انقباضرات شركم     نيشده قطع مرورف  يبند درجه

(08/9=13, T0001/0=P)  و از دسرررت دادن وزن بررردن 

 (7/4=13, t0001/0=P) نيوابسرته بره مرورف    يهرا  در موش 

 رير غ نيوابسته بره مرورف   يها تر از موش کم ليدميدونده با تر

در تعرداد   يدار يتفاوت معن که ي(. در حال2 شكلدونده است )

 دو گروه مشاهده نشد.  نيپرش ب

 

 

 نيچک شده قطع مورف ينشانه ها

 ن يوابسته به مورف% 

 يورزش ير ورزشيغ

 a 0 75 اسهال

 100 100 پلک يافتادگ

 85/42 5/87 دنيچيبه خود پ

 5/87 100 يدن تناسليسي، ليراست شدن آلت تناسل

 5/37b 100 دنيدندان سائ

 c 0 5/87 يقرار يب

 قير بعرد از تزر  قهيدق 30شده که در مدت  ستيل يها نشانه  .1جدول 

صورت درصد در هر گروه نشان داده  هوجود داشت ب واناتينالوکسان در ح

چک شرده قطرع    يها از نشانه يدو گروه در برخ نيشود ب يشد. مالحظه م

وجرود   يدار ياخرتالف معنر   يقرار يقروچه و ب شامل اسهال، دندان نيمورف

 Pa = 0.004, Pb = 0.016, Pc = 0.001 vs D/Sed group .دارد
 

نشان داده  يتنيو من يآمار زيبا استفاده از آنال 1جدول  در

 نيوابسته بره مرورف   يها چک شده در موش يها شد که نشانه

، دنردان  (U004/0=P ,=7) شرامل اسرهال   ليدمير دونده با تر

 ,=5/3) يقررررار يو بررر (U016/0=P ,=12)قروچررره 

U001/0=P )وابسته بره   يها نسبت به موش يتر از شدت کم

در  يدار يمعنر  راتيير تغ چيدونده برخوردارند. هر  رين غيمورف

 يافترادگ  دن،ير چيشامل به خود پ نيقطع مورف گريد يها نشانه

 دو گروه مشاهده نشد.  نيدر ب يآلت تناسل دنيسيپلک و ل

 A-3 ( در شكلEPMشكل مرتفع ) يا در ماز بعالوه جينتا

 انسير وار زيحاصل از آنرال  جينشان داده شده است. نتا B-3و 

 بررراز يتعرررداد ورود بررره برررازو   يطرفررره بررررا  کيررر

(0001/0=P ,15/12= 26,3Fو بسرررررررررررررررررررررته ) 

 (0001/0=P ,08/10= 26,3F) يدار ياز اثررر معنرر  يحرراک 

داد که گروه وابسته به  شانن يمتعاقب توک زيها بوده و آنال گروه

بسرته   يرا در برازو  يترر  شيدونده تعداد ورود ب ريغ نيمورف

Withdrawal signs 
The EPM 

Day7 Day8 Day 9 1

Dependency development on morphine

Treadmill exercise 
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(. P=008/0دونررده داشررتند ) ريررغ ينينسرربت برره گررروه سررال

تعرداد ورود   ليدميدونده با تر نيگروه وابسته به مورف نيچن هم

در  بير را بره ترت ( P=05/0) يتر و کم( P=0001/0) تر شيب

دادنرد.  دونرده را نشران    ريغ روهباز و بسته نسبت به گ يبازو

شركل   يا بعالوه هاي باز و بسته در مازتعداد کل ورود در بازو

 داري نداشت. ها اختالف معني مرتفع در بين گروه

: درصد Bدهد.  يباز و بسته را نشان م ي: تعداد ورود به بازوهاA. 3شكل 

دهرد. نمرودار    يبراز و بسرته را نشران مر     يمدت زمان مانردن در بازوهرا  

وابسرته بره    يهرا  در مروش  ليدمير ورزش تر يدهنده اثر ضد اضطراب نشان

هر گروه ارائره شرده    يبرا Mean ± SEMبه صورت جياست. نتا نيمورف

 است.  
In A: ^^P=0.008, vs Sal/Sed, ###P=0.0001 and #P=0.05, vs 

D/Sed.  
In B: ***P=0.0001 and **P=0.0014, vs Sal/ Sed, 

^^^P=0.0001, vs Sal/Sed, ###P=0.0001 and #P=0.023, vs 

D/Sed. 

 

 يطرفره بررا   کي نسايوار زيحاصل از آنال جينتا نيچن هم

 برررراز يمانرررردن در بررررازودرصررررد مرررردت زمرررران  

 (0001/0=P 5/58= 26,3F) و بسررررررررررررررررررررررته 

 (0001/0=P 42/66= 26,3F) ها  گروه يدار ياز اثر معن يحاک

دونده برا   ينيسالنشان داد که گروه  يمتعاقب توک زيبوده و آنال

براز و بسرته بره     يبرازو  ردرصد مدت زمان ماندن د ليدميتر

را نسبت ( P=0014/0) يتر ( و کمP=0001/0)تر شيب بيترت

گرروه وابسرته بره     نيچن داشتند. هم ينيدونده سال ريبه گروه غ

براز و   يدونده درصد مدت زمان ماندن در برازو  ريغ نيمورف

( P=0001/0) يتر شي( و بP=0001/0تر ) کم بيبسته به ترت

گرروه   که يداشتند. در حال وندهد ريغ ينيرا نسبت به گروه سال

درصد مدت زمران مانردن    ليدميدونده با تر نيوابسته به مورف

 يتر ( و کمP=0001/0) تر شيب بيباز و بسته به ترت يدر بازو

(023/0=Pرا نسبت به گروه غ )دونده نشان دادند ري. 
 

 گيريبحث و نتيجه
کوتراه   ليدميبا تر يمطالعه نشان داد که ورزش اجبار نيا

شدت  ن،يبه مورف يتكامل وابستگ يدر ط ميمدت با شدت مال

کراهش   ييصحرا يها را به دنبال نالوکسان در موش يوابستگ

ما است کره ورزش   يقبل يها افتهيمنطبق با  افتهي نيدهد. ا يم

[ 4] شرنا  ظممرن  نرات ي[ و تمر8،3با چرخ دوار ] دنيدو ياراد

 يدهد. در مطالعات قبل يرا کاهش م نيبه مورف يوابستگ زانيم

 10 نيبا دوز ثابرت مرورف   نيبه مورف يما روند تكامل وابستگ

دو بار به مردت   يگرم وزن بدن روز لويهر ک يگرم به ازا يليم

در مطالعره   کره  ي[ روز بوده اسرت در حرال  4] 14[ و 8،3] 10

باشد. لرذا   يروز م 7مدت  هب يشيافزا يجيحاضر به روش تدر

بره   ميبا شدت مال ليدميکه مشاهده شد ورزش تر يطور همان

هماننرد   زير ن نيبه مرورف  يتكامل وابستگ يروز در ط 7مدت 

بره   يقادر بود شدت وابستگ ياجبار يو شنا ياريورزش اخت

 افتيرابطه  نيدر ا يرا کاهش دهد که مطالعات مشابه نيمورف

قطرع   يهرا  از نشانه يکه برخ ميردما مشاهده ک نيچن نشد. هم

 ،يآلرت تناسرل   دنيسر يجملره ل دنبرال نالوکسران از    هب نيمورف

وابسرته   يها پلک در موش يو افتادگ دنيچيبه خود پ تيوضع

 نكرد که احتماالً دايکاهش پ ليدميورزش کرده با تر نيبه مورف

نروع ورزش بروده    اير دهنده طول دوره کوتراه ورزش و   نشان

 يکراهش شردت وابسرتگ    يكيولوژينوروب يها سمياست. مكان

دهد  يها نشان م افتهي ني. استيلوم نمع ليدميدنبال ورزش تر هب

پراداش را   يهاريهمران مسر   ياجبار ايو  ياريکه ورزش اخت

آور فعرال   ادير اعت يهرا دارو گريو د نيکند که با مورف يفعال م

در  يکررد  عمرل  راتيير تغ جراد يشود و ممكرن اسرت برا ا    يم

تر موجودات به اثررات   کم تيپاداش موجب حساس يها ريمس

احتمرال   نيچنر  [. هرم 21،9] گرردد  نيمررف کننده مببت  تيتقو

 رنرده يو گ BDNF انير ب شيبا افزا زين ليدميرود ورزش تر يم



 کياسري و همكاران فاطمه طالبي      

 

 

[ 24] يمغز ني[، دوپام23] نينفر ينوراپ زاني[، م22] نيسروتون

[ ممكن اسرت موجرب   25درونزاد ] يهادييوياوپ شيرها زيو ن

قطررع  يهررا نشررانه زيرر[ و ن9] نيمررورف يزيتجرروکرراهش خود

دنبرال   هبر  نيقطع مورف يها [ و نشانه12] نيمورف يخود هخودب

 نيبه مورف يشدت وابستگ زي[ و ن26نالوکسان بعد از سه هفته ]

 تير حما هيفرضر  نير ها از ا افتهي ني. اديدر مطالعه حاضر گرد

گرر   مداخلره  کيتواند به عنوان  يم کنند که ورزش احتماالً يم

 يها مورد سوء مصرف و برنامه يهااز دارو يريشگيدر پ ثرمو

 کننده باشد.  نيآن تضم يدرمان

برا   ليدميتر يکه ورزش اجبار ميما مشاهده کرد نيچن هم

 يتكامل وابستگ يروزه در ط 7و در مدت کوتاه  ميشدت مال

مدت زمان مانردن   زيتعداد ورود و ن شيموجب افزا نيبه مورف

دهنرده   که نشان ديشكل مرتفع گرد يا از بعالوهباز م يدر بازو

کنترل  ياه در موش افتهي نيباشد و ا يکاهش سط  اضطراب م

 افتي گريدر مطالعات د يا مشابه افتهيمشاهده شد.  زين ينيسال

 ليدمير نشان داده شد که ورزش تر يدر مطالعات قبل ينشد ول

متولرد شرده از مرادران     يهرا  دوره بلوغ در بچه موش يدر ط

[. 11] دير موجب کاهش سط  اضطراب گرد نيوابسته به مورف

کرره ورزش  دنشران داده شر   يگررريد يدر مطالعرات  نيچنر  هرم 

موجب  نيمختلف با فعال کردن سروتون يها در شدت ليدميتر

 گرردد  يدر موش م يو افسردگ يشبه اضطراب يهاکاهش رفتار

مشراهده   زير ما ن يحاضر در مطالعات قبل افتهي ديي[. در تا27]

 ي[ در طر 4] [ و ورزش مرنظم شرنا  3] ياريشد که ورزش اخت

 يخرود  هدر طول قطع خودبر  زيو ن نيبه مورف يتكامل وابستگ

ورزش  ني. بنرابرا ديموجب کاهش سط  اضطراب گرد نيمورف

و  يارير هماننرد ورزش اخت  مير با شردت مال  ليدميتر ياجبار

است موجب کاهش سط  اضطراب در منظم شنا قادر  ناتيتمر

گرردد.   ينيگروه کنترل سرال  زيو ن نيوابسته به مورف يها موش

 يا قره يدق 30ورزش حراد   زين يانسان يا که در مطالعه چنان هم

[. 15] داشته است يو ضد اضطراب کياثر حاد ضد پان ليدميتر

از  ياريبسر  يشر يافزا ميبا تنظ ليدميرود ورزش تر ياحتمال م

[ 22] ني، سرروتون BDNFچون  هم يترينروترانسم يها ستميس

[ موجررب کرراهش سررط  اضررطراب در  23] نينفررر يو نرروراپ

شده اسرت.   ينيو گروه کنترل سال نيوابسته به مورف يها موش

 ياثر ورزش اجبار يمطالعه حاضر بررس يها ياز نوآور يكي

زمران برا    هرم  مير مدت با شدت مال صورت کوتاه هب ليدميبا تر

بروده   يشر يافزا يجيبه روش تردر  نيبه مورف يتكامل وابستگ

در طول  ايمدت و  يصورت طوالن هب ياست که در مطالعات قبل

از  يكرريقرررار گرفترره اسررت.  يمررورد بررسرر نيقطررع مررورف

مدت با  اثر ورزش کوتاه يمطالعه عدم بررس نيا يها تيمحدود

بره   ازير باشد که ن يم نيدر دوره پس از قطع مورف ميشدت مال

در  يمولكرول  يهرا  سميمكان يبررس زيدارد و ن تر شيب يبررس

 گردد. يم شنهاديپ ندهيمطالعات آ

برا   ليدميتر يمطالعه نشان داد که ورزش اجبار نيا جينتا

 يقرادر اسرت شردت وابسرتگ     زير مدت ن در کوتاه ميشدت مال

وابسته بره   ييصحرا يها را در موش نيبه مرف يو روان يجسم

 اير  يارير )اخت يورزش ناتيکاهش دهد. بنابراين، تمر نيمورف

از  يممكن است با کاهش برخي از نتايج رفتاري ناش (ياجبار

مرد   يدرمران  يهرا  از روش يكيبه عنوان  نيبه مورف يوابستگ

 .ردينظر قرار گ

 

 تشكر و قدردانی
جهت آماده کرردن امكانرات    يولوژيزيف قاتياز مرکز تحق

 .گردد يم يمطالعه تشكر و قدردان نيا
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