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  يهاو رفتار اضطرابي در موش ييورزش اجباري بر حافظه فضا ات بررسي اثر

 اوارکتومي شده وابسته به مرفين

 

 پوريديرش يعل ،)Ph.D( يگرجيالديم نيحس، )M.D(†زهرا سراج  ،)M.D(†فريناز حقايق خراساني  ،)Ph.D(عباسعلي وفايي 
*)Ph.D( 

 راني، اسمنان، سمنان يدانشگاه علوم پزشک ،يولوژيزيف قاتيمرکز تحق

 ده يچك
ماده  يهادر موش ياصالح اختالالت شناختي و رفتاردهد که ورزش سبب يما نشان م شگاهيدر آزما يمطالعات قبل هدف:

 يسگئايدچار  يهادر موش نياز مصرف مزمن مرف يناش يرفتار -ياختالالت شناخت يشود. با اين وجود، اثرات ورزش رويسالم م
و رفتار  اءيو متوسط بر حافظه مکان اش مياثر ورزش اجباري مال يبررس طالعه،شده( مشخص نيست. هدف اين م ي)اوارکتوم يتجرب

 .مرحله ترک بود يهاي اوارکتومي شده وابسته به مرفين در طاضطرابي در رت
فاقد  اياستفاده شد. در گروه کنترل  ستاريماده نژاد و يشگاهيبزرگ آزما يهااز موش يمطالعه تجرب نيدر اها: مواد و روش

ها روز انجام شد. سپس موش 10مدت  يساعت در ط 12دوبار در روز با فاصله  نيسال اي( mg/kg10) نيمرف يرجلديتزريق ز تخمدان
مکان  نييدادند. سپس حافظه تع( انجام ليمتوسط )با تردم اي ميروز ورزش مال 5هفته و هر هفته  4به مدت  يطبق پروتکل ورزش

 .شد يابيارزشکل(  يا)در ماز مرتفع بعالوه يشبه اضطراب يرفتارهاو  اءياش
شکل مرتفع( را در  ياباز ماز بعالوه يزمان گذرانده شده در بازو اضطراب )کاهش ورود و زانيم ن،يمزمن مرف قيتزر ها:يافته

و متوسط در  ميو متوسط اصالح شد. ورزش مال مياثر، توسط ورزش مال نيداد و ا شيشده افزا ينه اوارکتوم يسالم ول يهاموش
 يهادر موش يمکان ش نييتع ييبر حافظه فضا يدارياثر معن ن،يداشت. مرف يضطراباثر ضد ا زين ينيرمرفيکنترل غ يهاگروه

 يول روابستهيغ شده يسالم و اوارکتوم يهادر موش ييحافظه فضا شيافزا شده نداشت. ورزش متوسط سبب يسالم و اوارکتوم
 .شد نينه وابسته به مرف

 يرا رو نياثرات مصرف مزمن مرف احتماالً يتخمدان يهادهد هورمونيمطالعه نشان م نيا جينتا ،يبه طور کل گيري:نتيجه
 .تر استنيازمند تحقيقات بيش دهيچيپ ارتباط نيا يدهند و بررسيقرار م ريتحت تاث ياضطراب يو رفتارها ييحافظه فضا

  
 مزمن، حافظه، اضطراب، حذف تخمدان نيمرف ل،يورزش تردمهاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
برخي از  تواندکه ورزش مي دهندينشان م ديمطالعات جد

به وسيله مورفين  هاي مغزي را کهمسيرهاي عصبي و مکانيسم
داده و بدين  شوند، تحت تاثير قرارها فعال مييا ساير اوپيات

ترتيب در کاهش تمايل به مصرف مورفين و ساير ترکيبات 
بدني،  اليت[. ورزش و فع1اعتيادآور، نقش داشته باشد ]

زاد مغز، به ويژه بتا ي شبه افيوني درونادسازي پپتيدهاآز
جه اثراتي شبيه مورفين و ها را افزايش داده و در نتياندروفين
[. 2آورد ]هاي اوپيوئيدي را پديد ميهاي گيرندهآگونيست

ند شونده، به هاي بامدت تغييراتي را در پروتئينرزش طوالنيو
به کاهش حساسيت  [ و باعث3کند ]اپيوييدها ايجاد مي

[. اين باور 6-4شده خواهد شد ]زاد مصرفاپيوييدهاي برون
تواند تمايل تمرينات ورزشي هوازي بلندمدت مي وجود دارد که

به مصرف مرفين و هروئين را از طريق تغيير در تعداد 
 [.7رسپتورهاي اپيوئيدي مرکزي، کاهش دهد ]

ه ويژه استروژن حافظه وابسته بههاي جنسي بهورمون
طور سريع )در هدهد. استروژن بهيپوکامپ را تحت تاثير قرار مي

عملکرد الکتروفيزيولوژيکي در ساعت( موجب تعديل  2-1
هاي [. تراکم زياد گيرنده8شود ]هاي هيپوکامپ ميبرش

 ياستروژني و توليد استروژن در مراکز اصلي حافظه و يادگير
حافظه فضايي نشان ها را در به ويژه هيپوکامپ، نقش اين گيرنده

وابسته به  يي. استراديول چندين شکل حافظه فضادهدمي

 31/3/1399 تاريخ پذيرش: 7/12/1398تاريخ دريافت:        pour@semums.ac.ir-Rashidy     023- 33654186 تلفن:نويسنده مسئول،  *

 اول مشارکت برابر با نفر زانیم †
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مدت در ماز آبي موريس هيپوکامپ شامل حافظه فضايي بلند
 [12[ و ماز تي  ]11مدت در ماز شعاعي ][ و حافظه کوتاه10،9]

 .دهديم شيرا در جوندگان افزا
يل سلول دهند که ورزش تشکيم نشان ديجد يهاافتهي

 يمدل تجربهاي اوارکتومي شده )جديد را در هيپوکامپ موش
[. در مطالعات ديگر پيشنهاد شده 13دهد ]( افزايش مييائسگي

 ائسهيکه تمرينات فيزيکي از ظهور بسياري از عالئم در زنان 
که فعاليت  هنشان داده شد نيچن[. هم14کند ]جلوگيري مي

افزايش اي دندانههاي جديد را در شکنج فيزيکي تعداد سلول
نشان  دي[. مطالعات جد15بخشد ]داده و حافظه را بهبود مي

تواند، به عنوان يک روش درماني، براي دهند که ورزش مييم
-16ز  اعتياد مطرح باشد ]ا يناش يو رفتار ياختالالت شناخت

ا ورزش قادر است اختالالت يکه آ ستيهنوز مشخص ن [.18
 زيرا ن يسگئايدر دوران  نيرفاز م يناش يو رفتار يشناخت

چگونه باشد. در  ديشدت ورزش با کهنيو ا دياصالح نما
هاي غيرارادي با عات گذشته نشان داده است که ورزشمطال

هاي مختلف، اثرات مختلفي در مغز دارد. فعاليت بدني در شدت
ي در هاي تمايز سلولافزايش فاکتور رتري بشدت باال، اثر بيش

تا متوسط آن در هيپوکمپ باعث [ و نوع ماليم 19مغز دارد ]
 جي[. نتا20شود ]مي BDNFافزايش تکثير سلولي و بيان ژن 

 يهاما نشان داد که ورزش با شدت شگاهيدر آزما يمطالعات قبل
 يرفتار-ياختالالت شناخت بر اصالح يمختلف اثرات مهم

[. 21،17ماده دارد ] يهادر موش نيمصرف مزمن مرف زا يناش
و  هاي ماليماثرات شدت يبررس يرو، هدف مطالعه کنوننياز ا

 -رفتاري )شناختي هايمتوسط ورزش اجباري بر نارسايي
هاي ماده اوارکتومي شده وابسته به مرفين اضطرابي( در رت

 .است
 

 هامواد و روش
بزرگ  هاي مادهاز موش يدر اين مطالعه تجرب :واناتيح

در محدوده وزني  Wistar( ماده بالغ از نژاد Ratآزمايشگاهي )
گردد. آب و غذا به صورت آزاد گرم استفاده مي 250تا  200

ساعت  12در اختيار حيوانات قرار خواهد گرفت و در شرايط 
 22±2 و با درجه حرارت ثابت تاريکيساعت  12و  روشنايي

موش   60 مجموعاًي خواهند شد. نگهدار گرادسانتي درجه
 موش سالم استفاده شد. 60اوارکتومي و 

وانات با تزريق زيرجلدي مورفين : حيايجاد اعتياد روش
(mg/kg10دو بار در روز با فاصله ) ت ده روز به مد ساعت 12

کنترل هم به  هاي گروهشوند. موشبه صورت مزمن وابسته مي
 [.18نمايند ]صورت مشابه سالين دريافت مي

 ها،شيزماآماه قبل از شروع  کي: هابرداشتن تخمدانروش 
زريق داخل صفاقي کتامين هوش کردن حيوان به دنبال تبعد از بي

 14وزن( مخلوط با زايلوزين )کيلوگرم  گرم به ازاء هرميلي 75)
طرفي  -کيلوگرم وزن(، در ناحيه شکمي گرم به ازاء هرميلي

 کردن ليگاتور از پس و شدحيوان در هر دو طرف برش داده 
 .  شد برداشته هاتخمدان رحمي هايلوله

 انجام ورزش اجباري:  روش
( برقي ساخت Treadmill) لياز دستگاه تردم :دستگاه

  laneشرکت برج صنعت استفاده شد. اين دستگاه، داراي چهار 
برابر  laneو ابعاد هر  54×47×20 است. ابعاد کل دستگاه

 باشد. مي 10×42×20با
هاي اي مطالعه اثرات ورزش اجباري، رت: بردادن عادت

داده شدند تا استرس اده، ابتدا به سيستم ورزشي عادت بالغ م
که مقاومت کرده و ورزش انجام کم شود و حيواناتي  هاآن

سازش دادن،  يبرا آزمايش حذف شدند. نديدهند از فرآنمي
سرعت  لدقيقه با حداق 15روز، هر روز  3حيوانات به مدت 

[. 22( روي دستگاه قرار گرفته و ورزش کردند ]قهيمتر بر دق 2)
روز در  5طبق پروتکل، هر دو گروه ورزش ماليم و متوسط، 

دقيقه روي تردميل  30هفته، هر روز به مدت  4هفته به مدت 
 [.20] دنديدو

متر در دقيقه  2ها با سرعت : در اين گروه، رتماليم ورزش
دقيقه دوم و سپس  5متر در دقيقه براي  5دقيقه اول و  5براي 

 دنديميل دوقه براي بيست دقيقه بعدي روي تردمتر در دقي 8
[23،20.] 

 5متر در دقيقه براي  8با سرعت  ها: رتمتوسط ورزش
متر 14دقيقه دوم و سپس  5متر در دقيقه براي  11دقيقه اول و 

 [.24،20] دنديدو ليتردم يدر دقيقه براي بيست دقيقه، رو
اي شکل با استفاده از دستگاه ماز بعالوهاضطراب  يبررس

؛ يک مدل استاندارد اي شکل مرتفع: دستگاه ماز بعالوهمرتفع
جهت ارزيابي سطح اضطراب در جوندگان است. اين مدل 
تجربي سنجش اضطراب غير شرطي بوده و نيازي به آموزش و 

و  استه يادگيري حيوان ندارد. اين دستگاه از چوب ساخته شد
متر همرا با يک لبه سانتي 50×10 شامل دو بازوي باز )هر يک

 50×10×40متري( و دو بازوي بسته )هر يک ميلي 5
متر( به طوري که سانتي 10× 10متر( و يک کفه مرکزي )سانتي

متر سانتي 70و حدود  ديگر قرار دارندبازوهاي باز روبروي يک
 گيرد.از کف اتاق باالتر قرار مي

دقيقه قبل  5، صبح روز آزمون هر موش به طور جداگانه در
هاي مشکي از جنس اي با ديوارهاز آزمايش در جعبه

گرفتند تا  متر قرارسانتي 30×40×10گالس به ابعاد پلکسي
حيوان افزايش  (Explorative activityفعاليت جستجوگرانه )
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وه بعال زيابد. سپس براي سنجش سطح اضطراب، حيوان در ما
شکل مرتفع )در قسمت کفه و رو به بازوي باز( قرار داده شده 

 دقيقه پارامترهاي اصلي زير ارزيابي و ثبت شد: 5و به مدت 
 تعداد کل ورود به بازوهاي باز و بسته -1
مدت زمان ماندن در بازوهاي باز و بسته و تعداد کل  -2

 [.25ورودها ]
ن گذرانده باز )زما يتست، کاهش حضور در بازو نيا در

اضطراب در نظر گرفته  شيبه عنوان افزا شده و تعداد ورود(
 [25شود ]يم

 Object Location Memory) حافظه مکان اشياء تست

Test, OLMT): 
بي حافظه فضايي در رت استفاده تست جهت ارزيا اين

 کسانيشود. در يک محفظه ابتدا دو جسم کوچک سراميکي  مي
روز  4ها به مدت قرار داده شدند. موش 50×50×50در با ابعاد 

قرار داده شدند تا  اءيدر محفظه بدون اش قه،يدق 10 يو روز
ها به مدت وشاکتساب( مها کم شود. در مرحله دوم )آن ساستر

تست حافظه( رحله سوم )دقيقه با اشيا مواجه شدند و در م 5
به موقعيت جديد در محفظه  يبعد از فاز دوم، يک ش قهيدق 30

ماني که صرف کشف اجسام در منتقل شد. سپس، مدت ز
شد. و  يابيارز دقيقه 5و جديد شد به مدت هاي قديم موقعيت

 محاسبه شد:  ريبا فرمول ز وانيهر ح يبرا زيشاخص تما
Discrimination Index  :براي هر حيوان برابر است با

(TN + TF/TN)  
TN: Time exploring Novel location  مدت زمان صرف

 شده براي کشف موقعيت جديد
TF: Time exploring Familiar location  مدت زمان

 صرف شده براي کشف موقعيت قبلي
دهنده درصد در فار تست، نشان 50از  ترشيب زيتما شاخص

 باشد.ت جديد مييدر موقعتر زمان کشف بيش
 دهد.يم را نشان هاشيآزما ي، بازه زمان1 شکل
  يشيآزما يهاگروه

 تايي( 10گروه  6هاي سالم: ): گروهالف
 گروه کنترل: گروه غير معتاد ورزش نکرده -1

(Saline/sedentary, SAL/SED) اين گروه از حيوانات طبق :
پروتوکل روي تريدميل خاموش با مدار شوک الکتريکي 
 خاموش قرار گرفتند و به جاي مورفين سالين دريافت کردند. 

 ,SAL/Exercise-Low)ورزش ماليم:  -گروه کنترل -2

SAL/EXC-L) که طبق پروتکل درسطح ماليم  گروه غير معتاد
 نمودند. سالين دريافتند و به جاي مورفين کرد ورزش
 ,SAL/Exc-moderate) ورزش متوسط: -گروه کنترل  -3

SAL/EXC-M) سطح  گروه غير معتاد که طبق پروتکل در
 متوسط ورزش کردند و به جاي مورفين سالين دريافت کردند.

 ,Morphine/SED) گروه معتاد ورزش نکرده: -4

MOR/SED) وي که طبق پروتوکل ر رورزشکاريگروه معتاد غ
 تريدميل خاموش با مدار شوک الکتريکي خاموش قرار گرفتند. 

( گروه MOR/EXC-Lورزش ماليم: ) -گروه معتاد  -5
  .کردند که طبق پروتکل درسطح ماليم ورزش معتاد
( گروه MOR/EXC-Mورزش متوسط: ) -گروه معتاد  -6

 سطح متوسط ورزش کردند. معتاد که طبق پروتکل در
 تايي( 10گروه  6اوارکتومي شده: )هاي : گروهب

رزش نکرده: (: گروه غير معتاد وSAL/OVXگروه کنترل ) -1
کردند و نه معتاد بوند. اين گروه گروهي بودند که نه ورزش 

از حيوانات طبق پروتوکل روي تريدميل خاموش با مدار 
شوک الکتريکي خاموش قرار گرفتند و به جاي مورفين 

 سالين دريافت کردند. 
(: گروه SAL/OVX-EXC-Lورزش ماليم ) -گروه کنترل -2

غير معتاد که طبق پروتکل در سطح ماليم ورزش کردند و به 
 جاي مورفين سالين دريافت کردند.

(: SAL/OVX-EXC-Mورزش متوسط ) -گروه کنترل  -3
گروه غير معتاد که طبق پروتکل در سطح متوسط ورزش کردند 

 ردند.و به جاي مورفين سالين دريافت ک

 

 بازه زمانی آزمایش. .1شکل 
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(: گروه MOR/OVX-SEDگروه معتاد ورزش نکرده ) - 4
ا که طبق پروتوکل روي تريدميل خاموش ب رورزشکاريمعتاد غ

 گرفتند. مدار شوک الکتريکي خاموش قرار 
(: MOR/OVX-EXC-Lورزش ماليم ) -گروه معتاد  -5

 گروه معتاد که طبق پروتکل در سطح ماليم ورزش کردند. 
(: MOR/OVX-EXC-Mورزش متوسط ) -گروه معتاد  -6

 گروه معتاد که طبق پروتکل در سطح متوسط ورزش کردند.
  هاتجزيه و تحليل داده روش
 ها با آزموننرمال بودن داده ابتدا

-SmirnovKolmogrov ها نرمال بررسي شد و چون توزيع داده
استفاده شد  يتوک يبيبود از آناليز واريانس سه طرفه و تست تعق

  .در نظر گرفته شد >05/0P يداريو مالک معن
 

 نتايج
بر رفتارهاي  و متوسط ورزش اجباري ميهاي مالاثر شدت

 يهاشده گروه يسالم و اوارکتوم يهاشبه اضطرابي در موش
 شکل مرتفع  يادر ماز بعالوه نيکنترل و وابسته به مورف

 : درصد زمان سپري شده در بازوي باز الف
صد زمان سپري شده در واريانس سه طرفه براي در آناليز

 گروه دارمعني اثر دهندهنشان ،(الف – 2شکل بازوي باز )
(04/0=P ،28/4=84،1Fو عدم اثر معني )دار درمان 
(7/0=P ،09/0=84،1F) 0001/0)دار ورزش اثر معني=P 
،02/17=84،2F) نها و درمادار بين گروهو عدم تعامل معني 
(027/0=P ،19/1=84،1F) ها دار بين گروهو عدم تعامل معني

دار بين و عدم تعامل معني (P ،65/0=84،1F=52/0)و ورزش 
دار بين و تعامل معني(P ،09/0=84،1F=9/0)درمان و ورزش 

بود. آزمون  (P ،39/3=84،1F=03/0)ها، درمان و ورزش گروه
تاد تعقيبي توکي نشان داد که زمان گذرانده شده در گروه مع

 ينيرمرفيتر از گروه غداري کمورزش نکرده سالم به طور معني
شده به بازوي باز به  ي(. درصد زمان سپر>05/0Pسالم بود )
شده ورزشي  يسالم و اوارکتوم يهادر گروه يداريصورت معن

غير ورزش سالم و  يهانسبت به گروه نيوابسته به مرف
 ،تاًي(. نها>05/0Pبود ) ترشيب مرفينشده وابسته به  ياوارکتوم

در  يداريشده در بازوي باز به صورت معن يدرصد زمان سپر
 نيوابسته به مرف ريشده ورزشي غ يسالم و اوارکتوم يهاگروه

 ريشده غ يسالم و اوارکتوم يغير ورزش يهانسبت به گروه
 (.>001/0Pبود ) ترشيب نيوابسته به مرف

 
 
 
 
 
 

 : تعداد ورود به بازوي بازب
براي تعداد ورود به بازوي باز  واريانس سه طرفه آناليز

 P=1/0) گروه دارمعني اثر عدم دهندهنشان(: ب – 2شکل )
،23/2=84،1F) 06/0)دار درمان و عدم اثر معني=P 
،47/3=84،1F) 09/0)دار ورزش عدم اثر معني=P 
،44/2=84،2F) درمان  وها دار بين گروهو عدم تعامل معني
(1/0=P ،43/2=1،84F) ها و دار بين گروهو عدم تعامل معني

دار بين درمان و عدم تعامل معني (P ،1/2=1،84F=1/0)ورزش 
دار بين و عدم تعامل معني (P ،13/0=84،1F=8/0)و ورزش 

 بود.  (P،91/2=84،1F=059/0)ها، درمان و ورزش گروه
تعقيبي توکي نشان داد که تعداد ورود به بازوي باز  آزمون

سالم ورزشي )با شدت  يهادر گروه يداريبه صورت معن
سالم  ينسبت به گروه  غير ورزش نيمتوسط( وابسته به مرف

تعداد ورود به  ،تاً ي(. نها>05/0Pبود ) ترشيوابسته به مرفين ب
 ريغ شيدر گروه سالم ورز يداريبازوي باز به صورت معن

وابسته به  ريسالم غ ينسبت به گروه غير ورزش نيوابسته به مرف
 (.>001/0Pبود ) ترشيب نيمرف

اثر شدت هاي مالیم و متوسط  ورزش اجباري، بر درصد زمان . 2شکل

گذرانده شده در بازوي باز ) الف( و تعداد ورود به بازوي باز )ب( در موش 

نسبت    #P<0.05سالم و اوارکتومی شده کنترل و وابسته به مرفين. هاي 

نسبت به گروه  &P>0.05. سالم  غيرمرفينی SAL/SEDبه گروه 

SAL/SED 0.05.  يرمرفينیسالم  غ<P*    نسبت به گروهSAL/SED 

 SAL/SEDنسبت به گروه  $P>0.05. اوارکتومی شده غير مرفينی

سالم  SAL/SEDنسبت به گروه  @P>0.05.اوارکتومی شده مرفينی

 مرفينی
 SAL: Saline, MOR: Morphine, SED: Sedentary, EXC-L: 

Mild exercise, EXC-M: Moderate exercise 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

SED EXC-L EXC-M SED EXC-L EXC-M

Control Morphine

T
im

e
 i
n

 O
p

e
n

 A
rm

 %

Intact OVX

*

#

$
&

@
@ $

*

0

2

4

6

8

10

12

SED EXC-L EXC-M SED EXC-L EXC-M

Control Morphine

N
u

m
b

e
r 

o
f 

o
p

e
n

 a
rm

 e
n

tr
y

Intact OVX
@ @

&

 الف

 ب

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ko

om
es

h.
22

.4
.7

04
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 k
oo

m
es

hj
ou

rn
al

.s
em

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               4 / 8

http://dx.doi.org/10.29252/koomesh.22.4.704
http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-6247-fa.html


 1399 زي(، پائ80 ي)پياپ 4، شماره 22جلد                                        کومش

708 

 

 باز و بسته يتعداد کل ورود به بازو -ج
ها نشان دادهيانس سه طرفه براي تعداد کل ورود )وار آناليز

 05/0دار گروه )دهنده عدم اثر معنيداده نشده است( نشان
>P،23/1=84،1F05/0دار درمان )( و عدم اثر معني>P 
،37/2=84،1F05/0دار ورزش )( عدم اثر معني>P 
،14/2=84،2F ها و درمان وهدار بين گرتعامل معني( و عدم
(05/0>P ،03/2=84،1Fو عدم تعامل معني )ها و دار بين گروه

دار بين درمان (و عدم تعامل معنيP ،1/1=1،84F<05/0ورزش )
دار بين ( و عدم تعامل معنيP ،22/0=84،1F<05/0و ورزش )

 بود.  (P ،8/1=84،1F<05/0ها، درمان و ورزش )گروه
و متوسط ورزش اجباري بر حافظه  ميهاي مالشدت اثر

شده  يسالم و اوارکتوم يهادر موش يمکان ش نييتع ييفضا
   نيکنترل و وابسته به مورف يهاگروه

واريانس سه طرفه براي تست حافظه فضايي  آناليز
(OLMT نشان3( ) شکل )04/0دار گروه )دهنده اثر معني=P 
،068/4=84،1F08/0درمان ) دار( و عدم اثر معني=P 
،01/0=84،1F0001/0) دار ورزش( اثر معني=P 
،5/16=84،2Fها و درمان دار بين گروه( و عدم تعامل معني
(8/0=P ،01/0=84،1Fو عدم تعامل معني )ها و دار بين گروه

دار بين ل معنيو عدم تعام (P ،01/0=84،1F=8/0ورزش )
دار بين معني(و تعامل P ،01/0=84،1F=8/0درمان و ورزش )

بود. آزمون  (P ،01/0=84،1F=8/0ها، درمان و ورزش )گروه
 يهاگروه يهادر موش فظهحا زانيتعقيبي توکي نشان داد که م

به  شده )با شدت متوسط( نسبت يسالم و اوارکتوم يورزش
بود  ترشيشده ب يسالم و اوارکتوم يرورزشيغ يهاگروه

(05/0P<) 

 

شناخت در  شاخصاثر شدت هاي مختلف ورزش اجباري، بر  .3شکل 

حافظه فضایی  در موش هاي سالم و اوارکتومی شده کنترل و وابسته به 

نسبت به گروه اوارکتومی شده  غيرمرفينی غير  & P<0.05  مرفين.

 نسبت به گروه سالم غيرمرفينی غير ورزشی   *P<0.05 . ورزشی

 
 
 
 

 گيريبحث و نتيجه
در  يتفاوت -1مطالعه عبارتند از:  نيا يهاافتهي نيترمهم

شده )در ماز مرتفع  يهاي سالم و  اوارکتوماضطراب موش زانيم
اضطراب را  زانيم ن،يمصرف مرف شکل( وجود ندارد و يابعالوه

دهد. ورزش يکاهش م يرورزشيسالم غ يهادر فقط در موش
را در  طراباض زانيکم و متوسط م يهادر شدت ياجبار
مصرف  -2 دهند.يشده کاهش م يسالم و اوارکتوم يهاموش

اثرات  نداشت. ضمناً اءيحافظه مکان اش يرو يريتاث ن،يمرف
 ياوارکتوم يهادر موش ييحافظه فضا يورزش بر رو يتيتقو

 نشد. دهيشده د
 يهادر موش نيمطالعه نشان داد که مصرف مرف نيا جينتا

 افته،ي نيشود. ايم يشبه اضطراب يرفتارها شيسالم سبب افزا
ما منطبق است. در مطالعات گذشته،  شگاهيآزما يبا مطالعات قبل

 يرفتارها شيسبب افزا نيکه سابقه مصرف مرف ميما نشان داد
وجود،  نيبا ا[. 27،26،17شود ]يها مدر موش ياضطراب

 نيمرف ييزااثرات اضطراب يو هورمون يعصب يهاسميمکان
نشان داده است که مصرف مزمن  يمطالعات قبل. ستيمشخص ن

 نيدهد. ايترس را کاهش م يخاموش يبه صورت انتخاب نيمرف
اختالالت  يباال وعيدر ش يترس نقش مهم ينقص در خاموش

 ييزااضطراب اثرات[. 28در افراد معتاد نقش دارد ] ياضطراب
شده مشاهده نشد.  ياوارکتوم يهادر موش ن،يمصرف مزمن مرف

در  ينقش مهم يجنس يهادهد هورمونينشان م افتهي نيا
که در فقدان  ياکنند به گونهيم يباز نيمرف ييزااثرات اضطراب

باشد. ياضطراب نم جاديقادر به ا نيها، مصرف مزمن مرفآن
مدت تخمدان يکه خود حذف طوالن است نيا گرينکته مهم د

 ي[ ول29]شود يها ماضطراب در موش شيماه( سبب افزا 4)
 نيآن ا ياصل ليدل نشد. احتماالً  دهياثر د نيا يدر مطالعه کنون

 ياضطراب يماه بعد از حذف تخمدان، رفتارها کياست که ما 
دهد که ينشان م يمطالعات قبل گر،ياز طرف د .ميکرد يرا بررس
[ و از 31،30دارند ] ياثرات ضد اضطراب يجنس يهاهورمون

 شيها سبب افزاهورمون نيحذف ارود که يار مظرو، انت نيا
مشاهد  يقابل انتظار در مطالعه کنون افتهي نياضطراب گردد که ا

ها تناقض نياست تا ا ازين يترشيرو، مطالعات ب نياز ا نشد.
 شوند. يابيو ارز يبررس

کم و  يهاداد که ورزش در شدت مطالعه نشان نيا جينتا
شده( و هم  ياوارکتومسالم و کنترل ) يهامتوسط هم در گروه

کاهش شده( سبب  يسالم و اوارکتوم) ينيمرف يهادر گروه
بر اثرات ضد  يمبن يبا مطالعات قبل افتهي نيشود. اياضطراب م

حال حاضر،  در[. 27،18،17ورزش انطباق دارد ] ياضطراب
 شنهادي. پستيروشن ن ورزش کامالً يضد اضطراب يهاسميمکان

 ن،يسروتون شامل ديو پپت يعصب کيپ نيشده است که چند
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 نياثرات نقش دارند که در ا نيدر ا CRFو  BDNF ن،ينفرياپ
   .[32،17تر است ]از همه مهم نينقش سروتون انيم

 پوکمپيوابسته به ه ييحافظه فضا کي ،يمحل ش حافظه
کند يحافظه را مختل م نيا پوکمپيه بيکه تخر يااست به گونه

 نيا يرو ياثر ن،يداد که مصرف مرف[. مطالعه ما نشان 33]
و اثر  شده نداشت يسالم و اوارکتوم يهاحافظه در موش

که در  يلدر حانشد،  دهيها دموش نيدر ا زيورزش ن يشيافزا
شده، ورزش متوسط  يسالم و اوارکتوم ينيرمرفيغ يهاموش

دهد که ينشان م افتهي نيحافظه شد. ا شيسبب افزا يراراديغ
تداخل با  ايدر مغز و  يراتييتغ جاديبا ا نيمرفسابقه مصرف 

ورزش  يشيفعال شده توسط ورزش مانع اثر افزا يرهايمس
ورزش را وساطت  راتکه اث يمهم يهااز مولکول يکيشود. يم
که  ميما نشان داد يمطالعات قبل[. در 34است ] BDNFکند يم

دهد و يکاهش م پوکمپيمولکول را در ه نيا زانيم نيمرف
[. 17کاهش را اصالح کند ] نيا ستيقادر ن اديورزش کم و ز

 BDNF انيبر ب نيمصرف مزمن مرف يمهار ريتاث مزيمکان
چهار هفته بعد از  يحت ن،يمرف ياثر مهار ني. استيمشخص ن

هر [. 35شود ]يمشاهده م پوکمپيه CA1 هيدر ناح نيقطع مرف
 مينکرد يريگرا اندازه BDNF زانيما م يچند در مطالعه کنون

مانع  ن،يواسطه مصرف مزمن مرفهآن ب زانيکاهش م احتماالً يول
سالم و  ينيمرف يهاحافظه در موش يورزش رو يشياثر افزا

اثر توسط ورزش  نيکه ا ياست در حال دهش ،دهش ياوارکتوم
شده مشاهده  يسالم و اوارکتوم ينيرمرفيغ يهامتوسط در موش

 شيدر وساطت اثرات ورزش بر افزا ينقش مهم BDNFشد. 
 .[34کند ]يم يباز پوکمپيدر ه يناپسيس يريپذحافظه و شکل

 نيا يمولکول يهاسميمکان قيدق يبررس يبرا يترشيمطالعات ب
 است.  ازياثر ن
 يهااست که در موش نيمطالعه ا نيا يهاتياز محدو يکي

 يجنس يهاکه غلظت هورمون) يجنس کليماده، مرحله س
 نينشد. ا يريگاندازه  هاشيکند( در طول آزماينوسان م

 .  رديمورد توجه قرار گ ندهيدر مطالعات آ ديموضوع، با
است که بر خالف  نيمطالعه ا نيا ديجد افتهي ،يطور کل به
 شيموجب افزا نيمزمن مرف قيسالم ماده که تزر يهاموش

کند، يمن را اصالح آو متوسط  ميشود و ورزش مالياضطراب م
 جاديقادر به ا نيشده مصرف مزمن مرف ياوارکتوم يهادر موش

 يبر رو رزشو يتياثرات تقو . ضمناًستين ياختالالت اضطراب
موضوع، نشان  نيشود. اينم دهيها دموش نيدر ا ييحافظه فضا

را  نياثرات مصرف مزمن مرف يتخمدان يهادهد که هورمونيم
قرار  ريتحت تاث ياضطراب يو رفتارها ييحافظه فضا يرو
تر نيازمند تحقيقات بيش دهيچيپ ارتباط نيا يدهند و بررسيم

 .است

 
 تشكر و قدردانی

دانشگاه علوم  يو فناور قاتيتوسط معاونت تحق قيتحق نيا
از پروژه  يقرار گرفت و بخش تيسمنان مورد حما يپزشک

و زهرا  يخراسان قيحقا نازيخانم فر يعموم ينامه دکترانيپا
 .سراج است
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Introduction: Previous findings from our laboratory indicated that exercise alleviates the deficits in cognitive and 

anxiety disorders in healthy female rats. But the effect of exercise on cognitive and anxiety disorders induced by 

chronic morphine in experimental monopose of rats (ovariectomized) not known. Aim of this study was to investigate 

the effects of mild and modorate forced exercise on anxiety-like behaviors, and object location memory in 

ovariectomized of morphine-dependent rats during spontaneous withdrawal period. 

Materials and Methods: Sham or ovariectomized rats were injected with bi-daily doses (10 mg/kg, at 12 h 

intervals) of morphine or saline over a period of 10 days. Then the rats were trained under mild and moderate exercises 

for 30 minute in a session of five days per week for four weeks. Then object location memory, and anxiety profile in 

elevated plus maze (EPM) were examined. 

Results: Chronic morphine induced the anxiogenic-like behaviours (reductions in time spent, and entry into the 

EPM open arm) in intact, but not ovariectomized rats, which alleviated by both mild and moderate treadmill exercise. 

Also, both mild and moderate exercise produced anxiolytic behaviours in the non-morphine depedent intact and 

ovariectomized rats. Chronic morphine did not change object location memory in the intact and ovariectomized rats. 

Meanwhile, moderate exercise enhaced spatial location memory in non-morphine dependent, but not morphine 

dependent intact and ovarietomized rats. 

Conclusion: In general, our findings demostrate that sex ovarian hormones modulate the effects of chronic 

morphine on congnitive function and anxiety behaviour. It seems the nature of this interaction is complex and needs 

further investigation. 
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