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  دهيچک
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 يين را در مـوش صـحرا  ي مـورف يت اثـرات پاداشـ  ياند که ورزش حساس  نشان دادهيمطالعات قبل .باشد داشته باليني آن مشكل يك عنوان عود به
 ييدر موش صحرانالوکسان مصرف دنبال  هن بي قطع مورفيها انه نشي اثرات ورزش منظم شنا بر رو      ي حاضر بررس  ي  هدف مطالعه . دهد يم کاهش

  .دوب
زمـان    شنا، هميت ورزشي روز فعال١٤مدت  بهها  موش .م شدندي تقسشي گروه کنترل و آزمابه دو  سر موش    ١٦ حاضردر پژوهش    :روش بررسي 

 دقيقه در روز و ٤٥ شنا با ين ورزشيتمر. افت کردندي ساعته در١٢ ي دو بار در روز با فاصله) گرم گرم در كيلو  ميلي١٠(ن ي مورفير جلديق زيتزر
ـ )گـرم  گرم در كيلو ميلي ٢(د يدروکلراينالوکسان هز ي با تجو١٥در روز .  هفته انجام گرفت٢ روز در هفته به مدت    ٥  ٢ يصـورت داخـل صـفاق    ه ب

   .دي گرديابي ارزGellert–Holtzman مطابق مدل يکيزيف ي شدت وابستگ به دو گروه شناگر و شنا نكردهساعت بعد از آخرين تزريق مورفين
  ،)>۰۰۰۱/۰P( شـناگر مثـل تعـداد انقباضـات شـكمي     ن يرفو وابـسته بـه مـ    يها  شده در موش   ي درجه بند  يها نشانه نتايج نشان داد كه       :ها يافته

Wet Dog Shakes )۰۰۵/۰P=(، پرش )۰۰۲/۰P=(كـل  ي  و نمره Gellert–Holtzman )۰۰۰۱/۰P< ( ـ  وابـسته بـه   يهـا  ر از مـوش کمت
ـ مثـل راسـت شـدن    شـناگر  ن يرفو وابـسته بـه مـ    يهـا   چک شده در مـوش     يها نشانه همچنين   .بود نکرده   شنان  يرفوم ـ ا لي   يدن آلـت تناسـل  يسي
)۰۵/۰=P  ،۵/۶۲ ۰۲۵/۰( ، اسهال ) درصد=P  ،۴۰۰۲۵/۰(دن يچيبه خود پ، ) درصد=P ،۵۰ينسبت به گـروه شـنا نکـرده از شـدت کمتـر     )  درصد 

  .ند بودورداربرخ
  . شود  مييياين مطالعه نشان داد كه ورزش منظم شنا موجب كاهش شدت وابستگي به مورفين در موش صحرا :گيري نتيجه

   ييموش صحرامورفين، ورزش منظم شنا، شدت وابستگي، نالوكسان، : كليديواژگان 
  

  مقدمه
اول  ي  در درجه  ني مورف مانند يديوئي اپ يها  امروزه از دارو       

 تحمـل  ،شود يم استفاده) Analgesics(ک مسکن   يبه عنوان   
ـ  مـرتبط بـا ا  ي دو مشکل اصـل  يو وابستگ    هـا هـستند    ن داروي

  
  
  
  

  
ـ  محـدود هـا را    و اسـتفاده از آن    يکه اثربخـش   ـ ينما يم  ).۱( دن

  ،ي سازشـ يها سميا برانگيختن مکانمصرف مداوم مواد مخدر ب  
  هـا   کـرد نـورون   ز مانـدگار در عمل    يـ رات کوتاه مـدت و ن     ييتغ
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جاد يا. كنند ايجاد مي دهاييوي حساس به اوپ  ي عصب يها کهو شب 
هـاي   هايي از مكانيـسم   و حساس شدن نمونه يتحمل، وابستگ 
 جسمي  دو بعدي دارامرفين به وابستگي .)۲( سازشي هستند

   پـس از  تيـ محروم سـندرم  آن ي مشخصه كه است روحي و
 عضالني، دردهاي مانند مييعال با و باشد ي ممواد سريع قطع

 كـه  ،اسـت  همـراه  اسهال و اضطراب عصبي، پذيري تحريك

اعتيـاد بـا خطـر طـوالني     . )٣( سازد يمشکل م را ترك فرايند
ــي  ــود مــشخص م ــدار ع معمــوال  .)۴ و۵ (گــردد مــدت و پاي

هاي  پيدا كردن راه لذا .هاي موجود اثر بخشي كمي دارند درمان
اپسي ناشـي از داروهـاي      موثر براي جلوگيري از تغييرات سين     

  آنتواند نقش مهمي در درمان و جلوگيري از عـود          مخدر، مي 
متاسـفانه بـه علـت      . داشته باشد ) به عنوان يک مشکل باليني    (

هاي درمان   وشرهاي اين بيماري،     عدم شناخت دقيق مکانيسم   
در دسـترس  موثر و جلوگيري از ايجاد وابـستگي و عـود آن،           

 ي  وثر و كم هزينـه    هاي م  از روش رسد يكي    به نظر مي   .نيست
کـه   مـا نـشان داد       ي قبلـ  يهـا  افتهي .رزش باشد درمان اعتياد و  

ن ي به مورف  يزان وابستگ يم در مدل چرخ دوار      ياريورزش اخت 
ل باعث  يگر ورزش تردم  ي د ي  در مطالعه  .)۶ (دهد يم را کاهش 

 .)٧ (وانـات معتـاد شـده اسـت       ي در ح  يم وابستگ يکاهش عال 
 بـر  عـالوه  هفتـه  ٨ مـدت  در شـنا  يهـواز  مـرين ن تيهمچن

 بـه  وابـسته  هـايي  مـوش  در ضددردي اثرات سالم هاي موش

ورزش شـنا   .)٨ ( داشـته اسـت  تـرك  سندرم متعاقب رفينوم
موجـب    )۹(  در مـوش   ي شـناخت  يها عملکردعالوه بر بهبود    

 درد يهـا  د در مـدل يک اسـ ي درد به استي رندهيپاسخ گ کاهش  
ـ  ا لـذا در  . )۱۰ (ديگرد حاد   يياحشا ن مطالعـه نقـش ورزش      ي

ـ ي بـه مـورف  يمنظم شنا بـر شـدت وابـستگ       ـ دنبـال تزر  هن ب ق ي
  . دي گردي بررسيي موش صحرانالوکسان در

  
   يروش بررس

 سـر  ۱۶ روي تجربي ي مطالعه اين :حيوانات داري نگه     

   بــا وزنستاريــ بــا نــژاد ويشگاهيــ بــزرگ آزماســفيد مــوش

 شـده  خريـداري  رازي سازي سرم موسسه از گرم ۲۵۰تا  ۲۲۰
 شناسي روان ي دانشكده تجربي آزمايشگاه در ۱۳۹۱ سال در

 اتاق يك در حيوانات. دي انجام گردسمنان دانشگاه مهديشهر

  نور نظر از مناسب شرايط با و ۲۴±۲ ثابت حرارت ي درجه با
 و شدند داري نگه) تاريكي ساعت ۱۲ و روشنايي ساعت ۱۲(

  .گرفت ارقر ها آن اختيار در كافي غذاي و آب
 جهـت  پـژوهش  اين در :مورفين به وابستگي القاي ي شيوه

   مـورفين  جلـدي  زيـر  تزريـق  مـورفين  بـه  وابـستگي  القـاي 
 ۱۲ ي فاصـله  بـا  بـار در روز  دو) گـرم  گرم در كيلو  ميلي۱۰(

 گروه کنترل هم يها موش .گرديد انجام روز۱۴ مدت به ساعته
مـورفين   ودرپ. )۴ و ۶( نمودندافت  ين در يصورت مشابه سال   هب

 كـشور  تماد، شركت از فيزيولوژي سرم در حل قابل سولفات
  . ه شديته(Temad Company, Iran)  ايران
 يجهت کاهش دادن استرس ناش : شنا منظمينات ورزشيتمر

نـات  يدنبـال تمر   ه ب يکيولوژيزيرات ف ييش تغ ياز آب بدون افزا   
ـ ها قبل از شروع تجربـه در       ، همه موش  يکيزيف  ۴ ي ک دورهي

 روز اول موش داخـل مخـزن        .دا کردند يروزه با آب سازش پ    
ـ قـه جهـت ا   ي دق ۵  به مـدت    آب کم عمق   يحاو ستادن قـرار  ي

ـ  در روز دوم آب به اندازه باالتر از سـر ح    ،گرفت ـ يوان ري  هخت
روز سـوم آب بـه      . قـه شـنا کـرد     ي دق ۵مدت   بهها    موش و   شد

 ،دهقه شنا نموي دق۵مدت  ها به  و موش شدختهي ري کافي  اندازه
قـه  ي دق۱۵ به مـدت   ي آب کاف  يدر روز چهارم در مخزن حاو     

 تجربـه و سـازش     يهـا   روز ي آب در تمـام    يدمـا . شنا کردند 
ـ در ا  .گراد بود  ي سانت ي   درجه ۱±۳۱  ،ازش روزه سـ   ۴ن دوره   ي

 هر گروه همزمان در داخـل       يها موش. ديق نگرد ين تزر يمورف
 رها متر  سانتي ۵۵متر و ارتفاع      سانتي ۱۴۰ قطر با   حوضچه شنا 

 روز ۵در روز و    قـه   يدق ۴۵ شنا با    يورزشمنظم  ن  يتمر. شدند
صورت  هها ب  موش .)۱۱ (ديگرد هفته انجام    ۲در هفته به مدت     

ـ  روز   ۳ هر   يا دوره ـ در ا  .نمودنـد  يمـ  اسـتراحت    ک روز ي ن ي
 ۱۴ها بـه مـدت    ن، موشيز مزمن مورفيمطالعه همزمان با تجو 

   .ن منظم شنا قرار گرفتنديروز تحت تمر
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 تفـاوت شـدت     يبه منظـور بررسـ     :ي شدت وابستگ  يابيارز
وانات شناگر و شـنا نکـرده در روز     ين در ح  ي به مورف  يوابستگ

وانات معتاد ين به ح  يق مورف ين تزر ي، دو ساعت بعد از آخر     ۱۵
ز نالوکـسان   يم سندرم ترک با تجـو     يها و عال   رفتارن،  يبه مورف 

ق يـ ت تزر بـه صـور    )گـرم   گرم در كيلـو      ميلي ۲(د  يدروکلرايه
  افتـه يل  يقه مطابق جـدول تعـد     ي دق ۳۰ به مدت    يداخل صفاق 

Gellert-Holtzman        در ). ۱جـدول   ( مشاهده و ثبـت شـد

 يبنـد  ک درجهي و اوتونومي رفتاريها  نشانه ين مدل دو سر   يا
 ي اگـر نـشانه  (شـده   check و) بر حسب تعداد وقـوع (شده 

 ريـ شـد و در غ     يوجود داشت عالمت مثبت داده مـ       مورد نظر 
ـ مورد ارز ) گرفت ي تعلق م  يصورت عالمت منف   نيا  قـرار   يابي

ـ  يازهاياز کل از مجموع امت    يامت. گرفت دسـت آمـده از هـر        ه ب
محاسبه ) شد  مربوط به خود ضرب      ازي امت ي  نمرهکه در   (رفتار  

  . )۶ ،۱۲ و۱۳( ديگرد
  

  Gellert- Holtzman يافته ليتعد جدول طبق بر نيمورف قطع ميعالي بند درجه ي نحوه: ۱ جدول
 

 يوزن فاکتور ميعال

  شده يبند درجه ميعال

 ۱ )وزن دادن دست از% ۱ هر( وزن دادن دست از

  پرش تعداد
۴-۱  
۹-۵  

۱۰> 

  
۱  
۲  
۳ 

 تعداد به يشکم انقباضات تعداد

  سيخ سگ تکان تعداد
۲-۱  
۳> 

  
۲  
۴ 

  شده چک يها نشانه

 ۲ اسهال

 ۲ دنييسا دندان

 ۲ پلک يافتادگ

 ۳  دنيچيپ خود هي

 ۳ يتناسل آلت دنيسيل

 ۳ يقرار يب
  
  

  
  
  

ــه و - ــات  روش تجزي ــل اطالع ــتجز: تحلي ــه و تحلي   لي
ــا داده ــشانهيه ــه ن ــوط ب ــا  مرب ــد درجــه يه   قطــع شــده يبن
 يهـا   نـشانه و مستقل  tع نرمال از آزموني به علت توزنيمورف

ـ مـورد تجز  يتنـ يچک شده بـا اسـتفاده از آزمـون مـن و           ه و ي
بـين گروهـاي     >۰۵/۰Pاخـتالف   . ر گرفـت   قرا يل آمار يتحل

  . شددار در نظر گرفته  ياز نظر آماري معن مورد آزمايش
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  ها  افتهي
ـ ه و تحليتجز       کـل قطـع   ي نمـره   مـستقل در t يل آمـار ي

 يهــا نــشان داد کــه مــوش) Gellert-Holtzman(ن يرفومــ
   نـسبت  يتـر  نيي کل قطـع پـا     ي   نمره شناگرن  يرفووابسته به م  
ــوش ــه م ــا ب ــ  وايه ــه م ــسته ب ــردهن يرفوب ــنا نک ــت داش   ندش

)۰۰۰۱/۰P< ،۰۴۲/۶=۱۴T( )ــودار ــانطور ).۱ نم ــه در يهم  ک
  شــده يبنــد  درجــهيهــا شــود نــشانه يمــشاهده مــ ۱ نمــودار

   انقباضــات شــناگر ماننـد ن يرفو وابـسته بــه مـ  يهــا در مـوش 
ــکم    ۰۰۰۱/۰P< ،۸۸/۵=۱۴T( ،Wet Dog Shakes (يش

)۰۰۵/۰P< ،۳۴۷/۳=۱۴T(عته ســـــــا۲۴ وزن  کـــــــاهش  
)۰۰۱/۰P< ،۰۷/۴=۱۴T( تعـــــــداد پـــــــرشز يـــــــو ن  
)۰۰۲/۰P<  ،۸۶/۳=۱۴T(   ن يرفو وابسته به م   يها کمتر از موش

  .  نکرده استشنا

  
   از نالوکسانين ناشيرفوقطع م شده يبند درجه يها  بر نشانهشنا اثر: ۱نمودار 

 
 نالوکسان قيتزر بدنبال گرشنا و  نكردهناش نيمورف به وابستهي ها موش نيب در نيمورف قطع شده چکي ها نشانه: ۲ جدول

 کرده شنا نيمورف به وابسته شنا بدون نيمورف به وابسته نيمورف قطعي ها نشانه

  *%۴۰ %۸۰ اسهال

  %۱۰۰ %۱۰۰ پلکي افتادگ

  %۵۰ ^ %۱۰۰ دنيچيپ خود به

 &% ۵/۶۲ %۱۰۰ يتناسل آلت دنيسيل

 %۱۰۰ %۱۰۰ قروچه دندان

 %۵۰ %۵/۶۲ يقراري ب
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هـاي   هاي چـک شـده در مـوش         نشانه دهد   نشان مي  ۲جدول  
، بـه خـود     )=۰۲۵/۰P ( مثـل اسـهال    شناگررفين  ووابسته به م  

 ، راست شدن يـا ليـسيدن آلـت تناسـلي          )=۰۲۵/۰P (پيچيدن
)۰۲/۰P=(، هـاي وابـسته بـه     از شدت کمتري نسبت به موش
داري در   هـيچ تغييـرات معنـي      . نکرده برخوردارند  شنارفين  وم

در بين دو گروه ديـده     افتادگي پلک، و بيقراري      قروچه،   دندان
در  قطع مورفين در صـورت وجـود   هاي چک شده   نشانه. نشد

هـاي هـر گـروه      تبديل به درصد موش دقيقه مشاهده  ۳۰طول  
 هـاي  داري در نـشانه    ورزش ارادي موجب کـاهش معنـي      . شد

 يـك نمودار  . رفين ناشي از نالوکسان گرديد    وچک شده قطع م   
 قطـع مـورفين     بنـدي شـده    هاي درجـه   نشانه مربوط به    ي  نمره

 ساعته، تعـداد انقباضـات      ۲۴درصد از دست دادن وزن      شامل  
ــداد   ــکمي و تع ــرش   Wet Dog Shakesش ــداد پ   و تع

. دهـد   دقيقه مـشاهده را نـشان مـي        ۳۰شمارش شده در طول     
 بـا  Gellert-Holtzman کـل شـدت قطـع در مـدل     ي  نمره

ــاکتور  ــتفاده از ف ــ  اس ــاي وزن ــد ه ــبه گردي ــب محاس   .ي مناس
  بنـدي  هـاي درجـه    داري در نـشانه     موجـب کـاهش معنـي      شنا

ـ نتايج. رفين ناشي از نالوکسان گرديد وقطع م  شده   صـورت ه  ب
ــانگين  ــار  ±مي ــراف معي ــروه ارا  انح ــر گ ــراي ه ــب ــدهي   ه ش
***)>۰۰۵/۰P=(^،) ۰۰۰۱/۰P<(^^^،) ۰۰۰۱/۰P(. اســــت

 

 vs D/No swim group)۰۰۲/۰P=(^^ ،)۰۰۱/۰P=(**  آزمون
  هـاي   نـشانه  دهـد  نـشان مـي    ۲جـدول   آماري مـن ويتنـي در       

ــوش  ــده در م ــک ش ــ   چ ــه م ــسته ب ــاي واب ــناگر رفين وه   ش
  بـــه خـــود پيچيـــدنو  )۰۲۵/۰P= ،۱۶=U( مثـــل اســـهال

)۰۲۵/۰P=  ،۱۶=U(  راست شدن يا ليـسيدن آلـت تناسـلي   و 
)۰۵/۰P= ،۲۰=U ( نسبت به گروه شنا نکرده از شدت کمتري

ــرات معنــيهــيچ تغ. برخوردارنــد ــدان قروچــه، داري در  يي دن
   .  ديده نشدها گروهدر بين افتادگي پلک، و بيقراري 

  
  بحث 

 تکامـل   ين منظم شنا در طـ     ين مطالعه نشان داد که تمر     يا     

 يي را در مـوش صـحرا      ين، شدت وابـستگ   يرفو به م  يوابستگ
 اسـت کـه   ي قبلـ  يهـا  افتهيافته منطبق با    ين  يا .دهد يکاهش م 

ــدو يورزش اراد ــرخ دواري ــا چ ــار )۶ (دن ب  يو ورزش اجب
 ن را کـاهش   ي بـه مـورف    يزان وابـستگ  يم )۷ (ليدن با تردم  يدو
 ي کاهش شدت وابـستگ    يکيولوژي نوروب يها سميمکان. دهد يم
اند که    نشان داده  ي قبل يها افتهي. ستي هنوز معلوم ن   شنادنبال   هب

موجـب کـاهش    تردميـل  ياجبـار   ويهر دو نوع ورزش اراد   
 )۱۷ (نيمورف ،)۱۶ (نيآمفتام ،)۱۴و ۱۵ (ني کوکائيزيخودتجو

از ها  افتهين يا. شوند ي ميشگاهيوانات آزمايدر ح )۱۸ (و الکل
ک مداخله گر يکنند که ورزش احتماال    يت م يحماه  ين فرض يا

 يها  مورد سوء مصرف و برنامه     يها  از دارو  يريشگيموثر در پ  
لعـه نـشان    مطا. باشـد  ين کننـده مـ    يصورت تضم  ه آن ب  يدرمان

 مواد موجـب    يزه جستجوگر يدهد که ورزش با کاهش انگ      يم
ن ين مطالعه همچن  يدر ا . شود ين م ي کوکائ يزيکاهش خودتجو 

 و ي خطر افسردگ  يها اشاره شد که ورزش با کم کردن فاکتور       
ـ ) Relapse(اضطراب همراه با عـود       توانـد مـانع از عـود      يم

 يهـا  ريمان مـس  ها نشان داد که ورزش ه      افتهين  يا .)۱۵ (گردد
آور  ادي اعتيها گر داروين و ديرفوکند که با م يپاداش را فعال م  

رات ييـ جـاد تغ  ين ورزش ممکن است با ا     يبنابرا. شود يفعال م 
ت کمتــر ي پـاداش موجــب حــساس يهــا ري در مــسيعملکـرد 

ــرات تقو ــه اث ــموجــودات ب ــرفي ــت م ــده مثب ــردديت کنن    ن گ
ــ .)۱۷ ،۱۹و ۲۰(  اره گرديــداشــگــر ي دي ن در مطالعــهيهمچن

ـ  درگ يتري نروترانسم يها ستمي از س  ياريتواند بس  يورزش م  ر ي
را فعال کند و  ) کيک و سروتونرژ  ينرژيدوپام(اد  يند اعت يدر فرا 

رود که   ي احتمال م   بنابراين ،ش دهد يها را افزا   ني اندورف ييرها
 .)۲۱ (ن را کاهش دهديل به مورفيق توانسته باشد مين طرياز ا

ــساناو  يدر مطالعــات جــانور ــق،ين ــزا ورزش از طري ش ي اف
کـاهش رفتـار شـبه      موجب  ن  ين و سروتون  ين، نورآدرنال يدوپام

 موجـود در    يهـا  افتـه يکه منطبق بـا      .)۱۰ (گردد  مي يافسردگ
ن و عـود  ي مـورف يت اثـرات پاداشـ  يرابطه بـا کـاهش حـساس     

 شيافـزا  عوامـل  کـه  داد  نـشان يج قبلينتا نيهمچن. باشد يم
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 يدبخـش ينو درمان ممکن است، کيژسروتونر انتقال ي دهنده
 حاضـر  ي در مطالعـه  .)۲۲ (باشد نيرفوم به وابسته افراد براي

ـ ن و   ي انقباضات شکم   تعداد نشان داده شد که    ت بـه  يز وضـع  ي
ن کمتـر از    ي شناگر وابسته به مـورف     يها دن در موش  يچيخود پ 

ورزش شـنا   است که يا افتهيگروه شنا نکرده بود که منطبق با     
ــدهياســخ گپکــاهش  موجــب ــه ي رن ک در ياســتد ياســ درد ب

 يهـا  رنـده يگق فعال کـردن    ياز طر  حاد   يي درد احشا  يها مدل
د و يـ گردک يسـروتونرژ  يهـا  رنـده يتعامل آن با گ و  يديوئياپ

 آدرنـال آزاد   که از غـده يزاد  درونيها دييويپواه شد نشان داد 
 که در يجانوران .)۱۰ (ن اثرات استياحتماال عامل ا  ،شوند يم

ش ي داشتند افزا  ي اجبار يگراد شنا  ي سانت ي   درجه ۳۵ گرم   آب
که در  چنان .)۲۳ (پوکامپ نشان دادند  يتر گابا در ه   ينوروترانسم

ـ ز آگون ي نشان داده شد کـه تجـو       يا مطالعه ست گابـا موجـب   ي
ن ي وابسته به مورفيها  از نالوکسان در موشيکاهش پرش ناش

 شـناگر  ياهـ   لذا احتماال کاهش پـرش در مـوش   .)۲۴ (ديگرد
 يش گابـا يوابسته به افزا حاضر ي ن در مطالعهيوابسته به مورف 

 طـوالني    و  که ورزش منظم   دهد يها نشان م   افتهي.  است يمغز
توانـد سيـستم اوپيوئيـدي مرکـزي را فعـال کنـد و         مدت مـي  

يدي درونزا و افزايش    يموجب تحريک رهايش پپتيدهاي اوپيو    
 کـه  .)٢٥ (وران گـردد   درد هم در انسان و هم در جان        ي  آستانه

 در ي عــضالنيهــا گــر کــاهش اسپاســم و درديل ديــد دليشـا 
باشد که موجب کاهش     ين شناگر م  ي وابسته به مورف   يها موش

 شـناگر وابـسته بـه       يهـا  کاهش اسهال در موش   . ديپرش گرد 
 يها دييويش اوپيد به علت افزاي حاضر شاي  ن در مطالعه  يمورف

دنبال شنا باشد که موجب کاهش       هدرونزا در دستگاه گوارش ب    
. )۱۰ (ديـ د گرديک اسيق استيدنبال تزر هد ب حاي شکم يها درد

 شـناگر  يهـا   در مـوش يدن آلـت تناسـل    يسين کاهش ل  يهمچن
 ي از فعال شـدن مراکـز پاداشـ   ين احتماال ناش يوابسته به مورف  

 ييايميمـدارک نوروشـ    کـه  چنـان  .باشد يدنبال ورزش م   همغز ب 
وم غلظـت   اش مـد  يزمن موجـب افـزا    دهد ورزش مـ    ينشان م 

ـ  و تغ دوپـاميني ۲نـوع   ي رنـده ي، تراکم گين مغز يدوپام رات يي
کاهش . )۱۵ (گردد ين مي دوپام ي اتصال يها ني در پروتئ  يجبران

در ) Wet Dog Shakes(س ي سـگ خـ  يهـا  تعـداد تکـان  
ن منطبـق بـا کـاهش آن در         ي شناگر وابسته به مـورف     يها موش

 يها ک در موشينيد کائيق اسير از تزي ناشي صرع يها تيفعال
 ين مغـز يش نورآدرنالي از افزا  يباشد که احتماال ناش    يشناگر م 

 يا  هفتـه  ۶ يدنبال شـنا   هب) ۲۰۰۹(است که در پژوهش پارک      
  .)۲۶ (ز مشاهده شده استين

  
   يريگ جهينت

  ن مطالعــه نــشان داد کــه تمرينــات مــنظم شــنايــج اينتــا     
ن را در ي به مرفي وابستگدتن و شيم قطع مرف يقادر است عال  

   . کاهش دهدييموش صحرا
  

  تقدير و تشكر
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در اينجـا الزم  . باشـد  مـي  باليني شناسي روان ارشد كارشناسي
  . نماييمگزاري  از همكاي آقاي دكتر صباحي سپاسيمدان مي
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Background and Objective: Development of effective ways to impede drug-induced synaptic changes can 

play a vital role in the treatment and prevention of relapse as a clinical problem. Previous studies suggest that 

exercise decreases the sensitivity to the rewarding effects of morphine in rats. This study was designed to 

investigate the effects of regular swimming exercises on naloxone-precipitated morphine withdrawal signs in 

rats. 

Materials and Methods: In this study, 16 rats were divided into the control and experimental groups. The 

rats were injected with bi-daily doses (10 mg/kg, at 12 hr intervals) of morphine over a period of 14 days 

during swimming exercises. Exercised rats were submitted to swimming sessions (45 min/d, five days per a 

week, for 14 days). On day 15, after an acute injection of naloxone (2 mg/kg, IP) 2 h after receiving 

morphine injection according to a modified version of the Gellert–Holtzman scale, morphine dependent 

intensity was measured in both groups (swimmer and none swimmer). 

Results: The results showed that withdrawal signs including abdominal contractions (P= 0.000), wet dog 

shakes (P= 0.005), weight loss (24h) (P= 0.001), jumps (P= 0.002) and overall Gellert–Holtzman score 

(P= 0.000) were significantly lower in the swimmer morphine treated rats as compared with non-swimmer 

control ones (P= 0.0001). Among the evaluated signs, the number of rats per group with erection and genital 

grooming (62.5%, P=0.05), diarrhea (40%, P=0.025) and writhing (50%, P=0.025) displayed a decrease in 

swimmer morphine treated rats compared to non-swimmer rats. 

Conclusion: Our findings indicate that regular swimming exercises can minimize severity of dependency 

upon morphine in rats.  

 

Keywords: Morphine, Regular swimming exercise, Dependent intensity, Naloxone, Rat 


