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 یابیارز: ریوهای س شویت حرکتی در ملبررسی اثرات سایمتیدین بر فعا
  یدیوییپو ایها رندهینقش گ
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  ه پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشکد دانشگاه علوم پزشکی سمنان،-1
  هوشی ، گروه بی)ع( دانشکده پزشکی، بیمارستان امیرالمؤمنین دانشگاه علوم پزشکی سمنان، -2
  

  چکیده
اهد ضد  و ش یاز طرف . د دارد وجویت حرکتی   لرد نقش سایمتیدین در فعا    وم های متناقضی در   گزارش:  هدف و سابقه  

عـه  ل، هدف این مطا   ور از این . د دارد وجو ییت حرکت ل فعا ویییدی ر وپیوسیستم ا  و سایمتیدین   ل بر تعام  ی مبن ی نقیض و
  .ییدی در این اثرات استوپیو نقش گیرنده اوری وش سویت حرکتی مل اثرات سایمتیدین در فعایبررس
.  گـرم اسـتفاده شـد      25 -30زن  وتایی بـا      دسته شش  6در   ری نر وش س و سر م  36در این طرح از     : ها شو ر واد  وم
 کـسان لونا و صفاقی   لرت داخ ورد نظر به ص   وبر اساس اهداف م   ) mg/kg5( رفینو م و) mg/kg50( های سایمتیدین ودار

)mg/kg2 ( ـ   لها به داخ  و دقیقه تزریق دار   25ری بعد از    وهای س  شوم. دی تزریق گردیدند  لرت زیرج وبه ص رد و قفس م
یـت حرکتـی هـر    لفعا. ندد گذاشـته شـد  وز بتر مجهو به کامپیلن قرمز متص ورینگ ماد ونیتونظر که به یک سیستم م     

  .ان به مدت سی دقیقه ثبت گردیدوحی
ها گردید که از نظر آمـاری ایـن          شویت حرکتی در م   لجب کاهش فعا  و م له کنتر وسایمتیدین نسبت به گر   : ها یافته

 . نداشـت  یـت حرکتـی ناشـی از سـایمتیدین        لداری در فعا   ثیر معنـی  أکسان ت لونا ).P =000/0( دار است  ف معنی الاخت
سایمتیدین . اشتداری ند  ف معنی ال اخت له کنتر ورفین نسبت به گر   وهای دریافت کننده م    شوهای حرکتی در م    یتلفعا

  . رفین نگردیدویت حرکتی ناشی از ملداری در فعا جب تغییر معنیونیز م
ـ    شویت حرکتی را در م    لدهند که سایمتیدین فعا    یق نشان م  و ف یها یافته: گیری نتیجه اثـرات آن    وکنـد    یها کم م

  .دوش ی مل اعمایییدوپیو از سیستم المستق
  
  کسانلونا،  گیرنده هیستامینی،ییدیوپیوگیرنده ا ،مرفین، سایمتیدین، یت حرکتیلفعا: یدیلهای ک اژهو
   

  مقدمه
ـ   وسایمتیدین دارای اثرات ضددردی خـ      هـای   شوبی در م

 مکانیـسم   وده  و جراحی در بیماران ب    ل نیز پس از عم    وری  وس
. ]1،2[باشـد    ییدی نمی وپیوابسته به گیرنده هیستامینی یا ا     وآن  

 هیـستامینی   H2 و H1 د نشان داد که گیرنده    وجوهای م  بررسی
ـ  بیـداری دخا   واب  و خـ  لرندگان در کنتـر   در مغز پ    وت دارد   ل

نی برای حفظ بیداری است     وروهای ن  هیستامین یکی از سیستم   
مبنـــسی و اکل پـــیش درمـــانی داخـــ،ای عـــهلدر مطا .]3،4[

جهی و تــلر قابــوطــ هبــ) مپیــرامین (H1نیــست گیرنــده وآنتاگ
برعکس . ک کرد لوه هیستامین را ب   لسیو هپرتحرکی ایجاد شده ب   

ی رفتار وهیچ اثری ر) H2 )SKF 93479ت گیرنده نیسوآنتاگ
یز و تجـ  ،ای دیگـر   عـه لدر مطا . ]5[ از هیستامین نداشت     لحاص

   E-mail: miladi331@yahoo.com، 0231 -3331551 :نمابر، 0231 -3332080 :فنلت. ولیسنده مسئو  ن*
 30/1/85:؛ تاریخ پذیرش26/11/84: ریافتتاریخ د
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جـب کـاهش    وهـا م   مرکزی مپیـرامین یـا سـایمتیدین در رت        
   ].6[های حرکتی نگردید  یتلفعا

 ل تزریـق سـایمتیدین بـه داخـ        کهگزارشی آمده است     در
یت لجهی فعا و ت لر قاب وط هب) یسلاستریا ترمینا (مبنس  وهسته اک 

 لی تزریق داخ  ول ،دهد میرفین را کاهش    و از م  لحرکتی حاص 
جهی در پرتحرکی ناشی از و تلجب تغییر قابوم ,بطن مغزی آن 

نیـست  وآنتاگ(رفنیـرامین   ل ک وگـردد    مـی رفین یا آمفتـامین ن    وم
ـ  لجب کـاهش اعمـا    و نیز م  )H1 گیرنده ایـن  . دشـو   مـی ق ن و ف
اد مخدر  وت تحریکی ناشی از م    د که حرکا  هد میها نشان    یافته

 بخـشی   ،ر آن و ساختمان مجا  ومبنس  وممکن است در هسته اک    
در . ]7[د  وگـری شـ     هیـستامینی میـانجی    H2ه گیرنـده    لسیو هب

رفین انجام گردیـد بـا      وابسته به م  وهای   شوای که در م    عهلمطا
ـ      لتزریق داخ   تعـداد   ،کـسان لو از نا  ل بطن مغزی هیـستامین قب

 صـفاقی  ل با تزریق داخـ وعتاد کاهش های م  شوپرش را در م   
  بنابراین مکانیسم گیرنده   فت؛ایسایمتیدین تعداد پرش افزایش     

H2،    کسان لوثیر هیستامین بر پرش ناشی از نا    أ ممکن است در ت
  . ]8 [ت داشته باشدلرفین دخاوابسته به موهای  شودر م

ــهلدر مطا ــدین والای دیگــر ز ع ــست وآنتاگ(نتی ــه  )H2نی ب
یـت حرکتـی ناشـی از       لجب کـاهش فعا   ومدی  لرت زیرج وص
 صـفاقی   لدر گزارشی دیگر تزریـق داخـ       .]9[رفین گردید   وم

یـت حرکتـی رت     لداری در فعا   جب تغییـر معنـی    وسایمتیدین م 
ی رات اث H2نیست  و آنتاگ ،ای آمده است   عهلدر مطا . ]10 [نگردید

ری داشـته کـه ممکـن اسـت         وش س وی رفتار حرکتی در م    ور
  ].11 [ییدی نیز باشدوپیوابسته به مکانیسم او

های متناقـضی در رابطـه بـا         که گزارش  جه به این  وذا با ت  ل 
, د داردوجوهای حرکتی  یتل هیستامینی در فعاH2نقش گیرنده 

یت حرکتـی  لر تعیین نقش سایمتیدین در فعاوعه به منظلاین مطا 
رت وییدی صـ  وپیو آن با سیستم ا    ل اثرات متقاب  وری  وش س وم

  .گرفته است
   
  ها شور واد وم

ری نر بـا    وش س و سر م  36در این طرح از      .اناتوحی) 1
 وص  وهـای مخـص     گرم استفاده شد که در قفس      25 -30زن  و

 درجه  22ب تقریباً   لو درجه حرارت مط   وتحت شرایط محیطی    
با مصرف   و ساعته   12تاریکی  وی  یشناو ر لسیک وگراد   سانتی

  .شدند داری می  آب  نگهوآزاد غذا 
رد نظر بـه    وها بر اساس اهداف م    ودار. ش تزریق ور) 2

دی تزریـق   لج رت زیر وکسان به ص  لونا وصفاقی   لرت داخ وص
ـ عـات قب  ل زمان تزریق بر اساس مطا     وها  وز دار ود. گردیدند ی ل

ی وچنـین دار   هـم  و مـرفین    ،سایمتیدین درو پ .د شدن  تعیین ]2[
 از  لهـای کنتـر    هودر گـر  . ین رقیق گردیدنـد   لکسان در سا  لونا
در سـایمتیدین از شـرکت سـهامی عـام          وپ. دین استفاده ش  لسا

 و تهیـه گردیـده اسـت کـه شـرکت سـازنده              وصنعتی کیمیدار 
  :باشد رش به شرح زیر میوکش

 Changzhou Kangdali Pharma Co. LTD, 
Jiangsu, China  

ری وهای سـ   شوم .یت حرکتی لش ارزیابی فعا  و ر )3
 قفـس   لها بـه داخـ    وصفاقی دار  ل دقیقه تزریق داخ   25بعد از   

 به  لن قرمز متص  ورینگ ماد ونیتورد نظر که به یک سیستم م      وم
ـ    لفعا. د گذاشته شد  وتر مجهز ب  وکامپی ان بـه   ویت حرکتی هر حی

  . مدت سی دقیقه ثبت گردید
زم به ذکر است از     ال .ها  داده لیلتح وش تجزیه   و ر )4

ـ ل تح و در تجزیـه     1رد بررسـی در آزمـایش       وهای م  هوگر  لی
ـ ل تح وتجزیـه    در .اده شـد   اسـتف  3 و 2آماری آزمایـشات      لی

 از  1تر در آزمـایش     وعـات ثبـت شـده در کـامپی        الآماری اط 
ـ   3 و 2 در آزمایشات    ویی  و  دانشج  tن  وآزم یز لن آنـا  و از آزم
بـین   تـر  برای مقایسه بیش   و (ANOVA)طرفه   اریانس یک و
بـین   >05/0pف  الاخت. استفاده گردید  کیو از تست ت   ،ها هوگر
دار در نظر گرفتـه      ظر آماری معنی  رد آزمایش از ن   وهای م  هوگر
  .شد

  .ها شیآزما) 5
در  .یت حرکتی لبررسی نقش سایمتیدین بر فعا     :1آزمایش  

رد وری به ترتیب زیر م    وش س وتایی م  ه شش و گر 2،  این تجربه 
 .بررسی قرار گرفت
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 ین لسا+ ین لسا )فلا

  ینلسا) + گرملوگرم بر کی یل می50( سایمتیدین) ب
 دقیقه 20. م انجام شدو از تزریق دل دقیقه قب5 ،ولتزریق ا 

 الش ذکر شده در با    و طبق ر  ییت حرکت لم، فعا وبعد از تزریق د   
  . شدی  دقیقه ارزیاب30به مدت 

بررسی نقـش نالوکـسان بـر فعالیـت حرکتـی      : 2آزمایش  
ـ    ه شـش  و گر 4 در این تجربه     .ناشی از سایمتیدین   ش وتـایی م

  .رد بررسی قرار گرفتوری به ترتیب زیر موس
 ین لسا+ ین لسا )فلا

  ینلسا) + گرملوگرم بر کی یلمی 2( کسانولنا) ب
  ) گرملوگرم بر کی یل می50( سایمتیدین+ ین لسا )ج
  سایمتیدین+  کسانلونا) د

ـ  لفاصال ب ولتزریق ا   20. م انجـام شـد    و از تزریـق د    له قب
ش ذکـر شـده     و طبق ر  ییت حرکت لم، فعا ودقیقه بعد از تزریق د    

ـ ه ا وگربرای  .  شد یقه ارزیاب  دقی 30 به مدت    الدر با   ج از   وف  ل
  . استفاده شد1 آزمایش یها هداد

بررسی اثرات سایمتیدین بـر فعالیـت حرکتـی     : 3آزمایش  
ـ   ه شـش و گـر 4در ایـن تجربـه    .ناشی از مورفین   ش وتـایی م

  .رد بررسی قرار گرفتوری به ترتیب زیر موس
 ین لسا+ ین لسا )فلا

  )گرملوگرم بر کی یلمی 5 (مرفین+ ین لسا) ب
  ینلسا) + گرملوگرم بر کی یل می50( سایمتیدین )ج
  مرفین+ سایمتیدین ) د

 دقیقه  20. م انجام شد  و از تزریق د   ل دقیقه قب  5 ولتزریق ا 
 الش ذکر شده در با    و طبق ر  ییت حرکت لم، فعا وبعد از تزریق د   

ـ ه ا وگـر بـرای   .  شـد  ی  دقیقـه ارزیـاب     30به مدت     ج از   وف  ل
  .ده شد استفا1 آزمایش یها هداد

  
  نتایج

 دیـده  1دار وری کـه در نمـ    وطـ  همان .1نتایج آزمایش   
یت لجب کاهش فعا  و م له کنتر ود سایمتیدین نسبت به گر    وش می

ف الها گردیـد کـه از نظـر آمـاری ایـن اخـت             شوحرکتی در م  
  ).t=74/11 و P=000/0(دار است  معنی

0
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15000
20000

سالین  +سالین   سایمتیدین  +سالین  

کتی
حر

ت 
عالی

 ف

ـ      ل فعا بررسی نقش سایمتیدین بر   . 1دار  ونم . ریوش سـ  ویـت حرکتـی در م
  .ه در سی دقیقه ثبت گردیدویت حرکتی در هر گرلفعا

  

 از  یطرفـه حـاک    اریانس یـک  ویز  لآنا .2آزمایش  نتایج  
 ، =000/0P(د وهـــا بـــ هودار بـــین گـــر یت معنـــوتفـــا

کسان بـه   لو نشان داد هرچند نا    ییز بعد لآنا. f)1و30=(84/74
ـ   ییت حرکت لتنهایی منجر به کاهش فعا     ـ    شو در م د وشـ  یهـا م

)000/0 P=(، ــی ــرول ــده ت ی اث ــر پاســخ ایجــاد ش ســط و ب
  . ردسایمتیدین ندا

0
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15000

20000
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کتی
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ت 
عالی

ف *

یت حرکتی ناشی از سـایمتیدین در       لکسان بر فعا  لو بررسی نقش نا   .2دار  ونم
  .ه در سی دقیقه ثبت گردیدویت حرکتی در هر گرلفعا. ریوش سوم

  

طرفـه نـشان داد       یـک  اریانسویز  لآنا .3آزمایش  نتایج  
. ها نداشـت   شو در م  ییت حرکت لرفین به تنهایی اثری بر فعا     وم

یـت حرکتـی ناشـی از       لداری در فعا   ثیر معنـی  أسایمتیدین نیز ت  
  . رفین نداشتوم
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ـ     ل بررسی اثرات سایمتیدین بر فعا     .3 دارونم رفین در  ویت حرکتی ناشی از م
  .ه در سی دقیقه ثبت گردیدوتی در هر گریت حرکلفعا. ریوش سوم

  گیری  نتیجهوبحث 
جـب  وهش حاضـر نـشان داد کـه سـایمتیدین م          ونتایج پژ 

هــای حرکتــی ثبــت شــده در  یــتلداری در فعا کــاهش معنــی
  ).1دار ونم( ری گردیدوهای س شوم

عه منطبق با برخی گزارشات محققان دیگـر        لنتایج این مطا  
نیست و آنتاگو بطن مغزی دلاختزریق د، ای عهلدر مطا. باشد می
H2        وسـایمتیدین   ( مجزا از نظـر سـاختمانی BMY25,368 (
 وری گردیـد    وهای سـ   شویت حرکتی در م   لجب کاهش فعا  وم

ـ  H2نیستی  واین اثرات آنتاگ    H2نیـست   وه تزریـق آگ   لسـی و ه ب
نیست وآنتاگ(رفنیرامین  لقعی که ک  وم.  یافت لیلتق) میدینوایمپر(

H1 (  یـت حرکتـی    لی فعا وهـیچ اثـری ر     ،یز شد وبه تنهایی تج
زمــان آزاد کننــده  یز هــمو تجــ،ای دیگــر عــهلدر مطا. نداشــت

 و)  صـفاقی  لرت داخـ  وپرامیـد بـه صـ     وتی(هیستامین مرکزی   
جب کاهش زمـان    وم)  بطن مغزی  لرت داخ وبه ص (سایمتیدین  

 ؛شن دستگاه سنجش اضطراب گردیـد     وصرف شده در منطقه ر    
ـ   اضـطراب    وحرکتـی    جب ایجاد بی  ویعنی م  ری وش سـ  ودر م
ـ -4 و Dimapritچنین   هم .]12 [گردید  ود( هیـستامین    لمتی

یـت حرکتـی در     لجـب افـزایش فعا    و م ،)H2نیست گیرنده   وآگ
ـ ومهارکننـده من  (مین  وسیپر لهایی گردیدند که با ترانی     رت  وآمین

  . ]13 [نده بوددرمانی شد پیش) اکسیداز
 ممکن  ،H2ص  وخص ههای هیستامینرژیک ب   بنابراین گیرنده 

ــا ــت اعم ــی را رلاس ــ و مهم ــسم خ ــداری  واب وی مکانی بی
 نفر افراد 12ی وبر رکه  ای   عهلدر مطا  .]14 [دنگری نمای  میانجی

 400ز و سـایمتیدین بـا د  ،ر انجام شـد وکوسورت دوص هم ب لسا
جـب افـزایش    وز به مدت یـک هفتـه م       و بار در ر   وگرم د  یلمی

ـ    واب گردید   ونسبت کمی در خ    به ـ  ل هیچ اثر قاب  یوجهی ر و ت
ای کـه    عهلدر مطا . ]15 [اب نداشت وابسته به خ  وپارامتر تنفسی   

 جراحـی بـا   ل درد پس از عملی کنتروگر بر ر  هشوسط پژ وت
کننـدگان    مـشاهده شـد کـه دریافـت        ،سایمتیدین انجام گردید  

 ورفین وه مو در مقایسه با گرmg/kg 5ز وسایمتیدین با یک د
 مـدت   وتنـد   ف ر  اب می ورفین راحت به خ   وم +ه سایمتیدین وگر

ای دیگـر    عـه لدر مطا . ]1 [دنـد واب ب وتری را در خـ     زمان بیش 
ـ   می  400 و 200ز  وسایمتیدین بـا د    جـب افـزایش    وگـرم م   یل

کـه   یل در حـا ،م گردیـد لاج آهـسته در افـراد سـا    واب با ام  وخ
   ].16 [ثیری نداشتأرانیتیدین ت

کـسان  لوهش حاضر نـشان داد نا و در پژ2دار  وچنین نم  هم
ـ       یـت لجب کاهش فعا  وم ری وهـای سـ    شوهـای حرکتـی در م

ف الاخـت ) ینلسـا +ین  لسـا  (له کنتـر  و نسبت به گـر    وگردیده  
ــی ــابراین بخــشی از فعا. داری دارد معن ــتلبن ــی  ی هــای حرکت

 .ییدی انجـام گیـرد  وپیوانات ممکن است از طریق گیرنده ا      وحی
های  شویت حرکتی ملکسان تغییری در فعالو نا،هشودر این پژ

سـایمتیدین  +ین  له سـا  ونسبت به گر  یدین  دریافت کننده سایمت  
  . ایجاد نکرد

 نیــز نــشان داد کــه 3دار وهش حاضــر در نمــونتــایج پــژ
ـ  وهای حرکتی گـر    یتلفعا  له کنتـر  ورفینی نـسبت بـه گـر      وه م

یـت حرکتـی    لهرچند فعا  .دهد داری را نشان نمی    یتغییرات معن 
ین کاهش مختـصری را نـشان       له سا وه نسبت به گر   ودر این گر  

سـایمتیدین نیـز    . دار نیـست   ی از نظر آماری معنـی     لو ،دهد می
ـ      لجب کاهش مختصری در فعا    وم رفین ویت حرکتی ناشـی از م

 به خاطر اثر تجمعی     الً که احتما  ،)داری نداشت  اثر معنی ( گردید
  .باشد  میو دارواین د

ــ  ــا تزریــق داخ مبنــسی و اکلدر گزارشــی آمــده اســت ب
کتـی ناشـی از     هـای حر   یتلجهی فعا و ت لر قاب وط هسایمتیدین ب 

 بطـن مغـزی     لیکن تزریـق داخـ    ول یابد  میاد مخدر کاهش    وم
ـ    ـ لسـایمتیدین تغییـرات قاب  از لجهی در پرتحرکـی حاصــ و ت

 هـسته   لکـسان بـه داخـ     لو تزریـق نا   نـد و  ک میرفین ایجاد ن  وم
جـب حـذف حرکـات ناشـی از         ومنیز  مبنس یا بطن مغزی     واک
ــیرفین در رت ومــ ــده اســت لدر همــین مطا. ددگــر م ــه آم ع
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ـ  ،)H1نیـست   وآنتاگ(فنیرامین  رلک یـت حرکتـی    لثیری بـر فعا   أ ت
بنابراین حرکات تحریکـی ناشـی     . ]7[ ردرفین ندا و از م  لحاص
ر ممکـن   وهای مجـا    ساختمان ومبنس  ورفین در هسته اک   واز م 

  H2ه گیرنـده    لسـی و ییدی، بخشی به  وپیوه بر گیرنده ا   والاست ع 
ـ قبعـات   لکـه براسـاس مطا     چنان  هم  .]7 [دوگری ش  میانجی  ،یل

جـب افـزایش آزاد     و مغـزی م   لرت داخـ  وص هرفین ب وتزریق م 
 در ناحیـه مغـزی      H2 شـدن گیرنـده      ل فعا وسازی هیستامین   

  . ]17،1 [گردد می
 سـایمتیدین   الًاحتمـا  هش حاضـر  وجه بـه نتـایج پـژ      وبا ت 

رفین در سیستم اعصاب    ویت حرکتی ناشی از م    لتغییری در فعا  
ییـدی  وپیواز سیـستم ا    لاین اثر مستق   وکند   محیطی ایجاد نمی  

ـ عـات قب  لجه به مطا  وبنابراین با ت   .باشد می ی مبنـی بـر نقـش       ل
ـ     ل هیستامینی در فعا   H2گیرنده   رفین در  ویت حرکتی ناشی از م

 ی هیـستامین  H2ان گفت گیرنـده     وت  می ،سیستم اعصاب مرکزی  
 وانات در سطح سیستم اعصاب محیطی       ویت حرکتی حی  لفعا در

  . مرکزی نقش دارد
  .گیری نتیجه

جـب  و صـفاقی نیـز م     لرت تزریـق داخـ    وص هسایمتیدین ب 
انـد اثـر    وت  مـی  وهـا گردیـده      شویت حرکتی در م   لکاهش فعا 

ک کنندگی  لو ناشی از اثر ب    الًری داشته باشد که احتما    وآ ابوخ
ـ   H2گیرنده   ییـدی  وپیو از سیـستم ا    ل مـستق  وده  و هیستامینی ب

  . باشد می
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