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  ورزشهاي فيزيولوژي و مديريت در  پژوهش
  1390بهار ، 5شمارة 

      35-41: ص ص 
  

  

  

وابسته به مواد  وابسته به مواد    بيمارانبيمارانمصرف مورفين در مصرف مورفين در جلوگيري ازعود جلوگيري ازعود ثير تمرينات ورزشي در ثير تمرينات ورزشي در تأتأ
  مخدر تحت درمان متادونمخدر تحت درمان متادون

  
  

  يوسف مقدس تبريزي يوسف مقدس تبريزي       __    رضا رجبيرضا رجبي
 اعصاب دانشگاه علوم پزشكي كرمان دانشجوي دكتري علوم ،دانشيار دانشگاه تهران

  )1389/  08/  15: ، تاريخ تصويب   1389/  05/  12: تاريخ دريافت (
  

  چكيده
 ،در موارد متعددي حين درمان هنوز ، در بيماران وابسته به مواد مخدر 1از آنجاييكه علي رغم استفاده از درمان نگهدارنده با متادون

اين مطالعه با هدف بررسي اثر فعاليت  گيرد كه گاه منجر به شكست  كامل درماني مي گردد،صورت مي  )لغزش(مصرف مواد مخدر 
پژوهش حاضر يك مطالعه نيمه  .لذا افزايش ماندگاري در درمان متادون صورت گرفت مصرف مورفين و جلوگيري از عود ورزشي در

از بين  .مانگاه ترك اعتياد در شهر تهران صورت پذيرفته است تجربي است كه بر روي مراجعين تحت درمان نگهدارنده با متادون دو در
نفره ،يك گروه با تمرينات  15سال انتخاب و بصورت تصادفي به دو گروه  40تا  20نفر در گروه سني  30مواجعين تحت درمان متادون  

گروه تجربي تمرينات ورزشي  .م شدندتقسي )بعنوان گروه شاهد(و گروه دوم بدون تمرينات ورزشي  )بعنوان گروه تجربي( ورزشي 
بدون اعالم  آزمايش مورفين در ادرار. هفته دريافت كردند 8دقيقه و به مدت  60تا  40هر جلسه  هوازي را به ميزان سه جلسه در هفته و

ينات را به سرانجام تمر نفر در گروه شاهد 12نفر در گروه تجربي و  8 .ازايشان بعمل آمدحين تمرينات ورزشي قبلي و بصورت هفتگي 
پس فراواني پاسخ هاي س .بصورت پاسخ هاي مثبت و منفي از لحاظ مورفين در نظر گرفته شد نتايج آزمايش هاي هفتگي ادرار .رساندند

و در %) 46(مورد منفي  44مورد آزمايش ادراري ،  96در گروه تجربي از . منفي مورفين ادراري بين دو گروه مورد بررسي قرار گرفت 
اختالف معنادار در بيانگر  تجزيه و تحليل آماري كه گزارش گرديد %)  39(مورد منفي  60مورد آزمايش ادراري ،  152گروه شاهد از 

با توجه به يافته تحقيق حاضر مبني بر باالبودن نسبي  .پاسخ هاي منفي مورفين در گروه تجربي نسبت به گروه شاهد بود نسبي فراواني
 عود مي توان گفت كه تمرينات ورزشي دركاهش مقايسه با گروه كنترل درنفي مورفين ادراري در گروه تجربي ميزان پاسخ هاي م

را بعنوان يكي از عوامل افزايش هوازي  لذا مي توان تمرينات ورزشي  .بوده استمصرف مورفين و لذا افزايش ماندگاري در درمان مؤثر 
 .تحت درمان متادون در نظر گرفت مخدر وابسته به مواد  موفقيت درمان در بيماران

  
  يديكل يواژه ها

  .متادوننگهدارنده با مورفين،تمرينات ورزشي، درمان   عود مصرف
                                                           

    -  98 - 021-61118873: تلفن : نويسنده مسئول  +                                                                     Email : Rrajabi@.ut.ac.ir  
  .نوعي مخدر صناعي كه در درمان اعتياد به مواد مخدر استفاده مي شود - 1
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  مقدمه
) اعم از توليد، توزيع و مصرف(مسأله مواد مخدر 

توليد و انباشت  همانند مسايل جهاني ديگر مانند
هاي كشتار جمعي، آلودگي محيط زيست، فقر  و  سالح
اف طبقاتي، از جمله مسائل اساسي است كه حيات شك

بشري را در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي 
واعظ .(درعرصه جهاني مورد تهديد و چالش قرار داده است

پديده شوم اعتياد به  )WHOپايگاه(و )1385مهدوي 
مواد مخدر از ديرباز عامل تخريب بنيان زندگي انسانهاي 

ر روز بر پيامدهاي فردي و اجتماعي آن بوده و ه يبسيار
همچنين در حال حاضر درمان اعتياد، . شود افزوده مي

خط اول مبارزه عليه بيماريهاي رفتاري مانند ايدز و 
هپاتيت بوده واعتياد يكي از معضالت سالمت در سراسر 

  )2008آنتوين . (آيد جهان به حساب مي
افيايي با ت خاص جغريايران بعلت موقع از ساليان دور

وجود حدود . معضل اعتياد بصورت جدي روبرو بوده است
مصرف كننده ) جمعيت كشور% 5حدود (نفر  000/761/3

در ) ترياك، شيره، هروئين و بويژه مورفين( مواد افيوني
كه توسط وزارت بهداشت و  يبراساس گزارش 1380سال 

درمان با همكاري دفتر پيشگيري از جرم و كنترل مواد 
تهيه گرديده است، بيانگر  1UNODCPن ملل سازما
پايگاه . (اي از مشكالت عديده در اين زمينه است گوشه

WHO ( علي رغم برنامه هاي اجرا شده  به گونه اي كه
در سال هاي اخير شيوع اعتياد بويژه در گروه هاي سني 

طبق اعالم سازمان ملل  .پايين تر افزايش يافته است
ي با توليد و توزيع مواد از سال رغم شروع مبارزه جد علي

اعدام براي حمل و توزيع  ياز جمله رأ(در ايران  1358
ها رضايت بخش نبوده و روند  اثربخشي برنامه) مواد مخدر

مصرف مواد نه تنها سير نزولي نداشته بلكه در سالهاي 
. اخير به يكي از مشكالت جدي كشور تبديل شده است
                                                           
1 - United Nation office for Drug Control 
(UNODCP) 

 6تا  3ع مصرف موادبين گزارشات غيررسمي حاكي از شيو
  )1385رحيمي موقر. (درصد است

را نوعي بيماري ) اعتياد(وابستگي به مواد مخدر 
چند بعدي و . جسمي، رواني و اجتماعي مي دانند

پيچيدگي عوامل دخيل در وابستگي به مواد مخدر، لزوم 
به نظر . كند درمان چند جانبه و طوالني مدت را ايجاب مي

روش درماني  در معالجه اين  مي رسد تكيه بر يك
در يك مطالعه در اين  بعنوان مثال. بيماران كارساز نباشد

خصوص تكيه بر درمان داروئي صرف در درمان معتادان 
% 46با داروي نالتروكسان نشان داد كه تنها  به مواد مخدر

  ).2002مكري( ماه در درمان باقي ماندند  6بيماران تا 
با  ندهر مانند درمان نگهدارهاي درماني نوظهو در روش

و درمان نگهدارنده با بوپرونورفين  2MMTمتادون 
3BMT  كه بعنوان روش متداول در كلينيك هاي درمان

 4نيز ميزان باالي عود اعتياد در كشورمان استفاده مي شود
مطالعات ميزان عود اعتياد را . و لغزش مشاهده گرديد

ه متادون قرار در افرادي كه تحت درمان نگهدارند% 70
  )1994ميكايل(.كنند گيرند گزارش مي مي

هاي  همراهي روش هاي درماني داروئي با شيوه
غيرداروئي موثر بر درمان اعتياد بويژه اگر منجر به تغيير 

تواند در افزايش موفقيت و  در شيوه زندگي معتاد شود مي
كارشناسان نحوه تغذيه و . ماندگاري در درمان مؤثر باشد

ن به ورزش را از جمله مواردي كه منجر به تغيير پرداخت
نادري (.كنند باشند ذكر مي در شيوه زندگي معتاد مي

1384(   
شناسي، تشخيص و  در سالهاي اخير در زمينه علت

اي و  درمان سوء مصرف مواد مخدر از رويكرد چند رشته

                                                           
2 - Methadon Main tenance therapy (MMT) 
3 - Bupronorphin Main tenance Therapy (BMT) 
4 - (relapse) موادمخدر بعد از ترك آن به صورت مصرف مجدد  

شود منظم مي باشد كه بدنبال لغزش ايجاد مي  
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معنوي بهره گرفته  -اجتماعي -رواني -الگوي زيستي
  )2002دانيل ( .شود مي

از طرفي نقش فعاليت ورزشي در كاهش اختالالت 
رواني مانند افسردگي در افراد معتاد و غيرمعتاد  - روحي

و همچنين اثرات مثبت )  1376ماندني (ثابت شده است
 تمرينات ورزشي در افزايش اجتناب از مصرف سيگار

و همچنين كاهش تمايل به مصرف  )1999ماركوس (
اهش مصرف كوكائين وك )2000توماس (ماري جوانا

) 2008اوشر (و كاهش مصرف الكل ) 1998مارك (
مطالعات حيواني نيز بيانگر اثر فعاليت ورزشي .مشاهده شد

دركاهش نياز به مصرف متادون در موشهاي وابسته به 
  ) 1384نادري .(متادون بود

از آنجائيكه عمده پژوهشهاي صورت گرفته در زمينه 
رواني و همچنين  –روحيبيماريهاي مزمن و اختالالت 

وابستگي به موادي چون الكل و مواد محرك بيانگر اثرات 
با توجه به درمان اين بيماريها مي باشد و  مثبت ورزش در
در زمينه اثر فعاليت ورزشي در كاهش مطالعات اندك 

در  فقدان اين مطالعاتوابستگي به مواد مخدر و بخصوص 
مان متادون و به مواد مخدر تحت در بيماران وابسته

همچنين باتوجه به شيوع روزافزون و وابستگي به مواد در 
بويژه در معرض خطر بودن قشر جوان و مولد  (كشورمان 

نمود تا اين تحقيق شكل  ايجاب مي  ضرورت ) جامعه
 ورزشي تمريناتاين تحقيق برآن است كه اثر .  بگيرد
ان همراهي  بادرم در افزايش موفقيت درمان در را هوازي

نگهدارنده متادون براي افراد وابسته به مواد مخدر  بررسي 
  .نمايد
  

  تحقيقروش 
اين تحقيق از نوع مطالعه نيمه تجربي است كه بر  

روي مراجعين تحت درمان نگهدارنده با متاودن در دو 
شهر تهران صورت  12و  6درمانگاه ترك اعتياد در مناطق 

ابتدا كنننده شركت  30در اين مطالعه . پذيرفته است
بصورت تصادفي به سپس بصورت در دسترس انتخاب و 

دريافت كننده تمرينات (نفره تجربي  15دو گروه 
در . تقسيم شدند) فاقد تمرينات ورزشي(و شاهد )ورزشي

اين مطالعه شركت كنندگاني كه حداقل يكسال از شروع 
... ) اعم از ترياك ،كراك و( اعتياد آنها به مواد مخدر  

ه بود و از روش درمان نگهدارنده با متادون استفاده گذشت
ماه تحت درمان با متادون بودند، شركت  2كرده وحداقل 

سال  40تا  20اين افراد در دامنه سني بين  ضمنا. نمودند
نفر فوق درجريان  30بوده و بيماري مزمني نداشتند از 

نفر از گروه  7نفر از گروه شاهد و  3(نفر  10پژوهش
 20 ريزش داشتند كه در نهايت حجم نمونه به)  تجربي

تقليل )  نفر گروه شاهد 12نفر گروه تجربي و  8(نفر 
مشخصات  توصيفي گروه شاهد و تجربي در (  .يافت

  .) آمده است شماره يك در انتهاجدول 
  

گروه تجربي پروتكل تمرينات ورزشي را زير نظر 
  8متخصص ورزش شامل تمرينات ورزشي هوازي بمدت 

به ) دقيقه 45-60هر جلسه(سه جلسه  ي هفته و هفته ا
  :شكل زيردريافت نمودند 

دقيقه راه رفتن تا دويدن  20 -دقيقه گرم كردن 10
حداكثر ضربان قلب % 50آهسته بطوريكه شدت فعاليت تا 

1)MHR (دقيقه سرد كردن 10  -تنظيم شده بود   .
ن شدت تمرينات هردو هفته با افزايش سرعت راه رفت

% 60از هفته پنجم به  MHRافت تا اينكه ي افزايش مي
  .رسيد

تست ( 2هاي ادراري اعتياد بصورت  آزمون سريع تست
و )  حين تمرينات  هفته 8بمدت (و هفتگي ) مورفين

بدون اعالم قبلي در محل كلينك انجام و پاسخ آنها ثبت  
هاي منفي مورفين در گروه  تفاوت فراواني تست .شد

                                                           
1 - Maximal Heart Rate (MHR) 
2 - Rapid Test 
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اسكوار با  يهد با استفاده از آزمون آماري كاتجربي  وشا
 SPSSافزار  با استفاده از نرم =  0/ 05 سطح اطمينان

  .انجام گرديد 15نسخه 
  

  :يافته ها

تست ادراري مورفين در گروه  152از مجموع  -1
مورد از لحاظ مورفين در ادرار مثبت و  %)61( 92،   شاهد

  )1شكل شماره . (منفي گزارش گرديد مورد %)39(  60
تست ادراري مورفين در گروه  96از مجموع  -2

مورد از لحاظ مورفين در ادرار مثبت و  %)54( 52تجربي، 
 )1شماره شكل . ( مورد منفي گزارش گرديد %)46( 44

 
  )انحراف معيار(ميانگين -  مشخصات توصيفي گروه شاهد وتجربي -1 جدول

 )سانتيمتر(قد                    )سال(سن                   )كيلوگرم(زنو                تعداد  گروه

 12N= 58 /7 66/72  64 /5  41/28      36/6  16/174 شاهد

 8N= 59/7  25/76  04 /5  50/32   56 /8  00/177 تجربي

 20N= 60/7  10/74   66/5  05/30 24/7  30/175 كل

  

  
 نتيجه تست موروفين در ادرار گره هاي تجربي و شاهد  -1 شكل

  
) هاي منفي فراواني تعداد پاسخ(در مقايسه نتايج 

نسبت به كل آزمونهاي انجام شده بين دو گروه تجربي و 
هاي مثبت و  پاسخ(شاهد با توجه به كيفي بودن متغير 

و از طرفي مستقل بودن دو گروه ) منفي آزمون اداري

) 1تست دقيق فيشر(اسكوار  يشاهد و تجربي از آزمون كا
  .جهت تجزيه آماري استفاده گرديد

و با در ) P=015/0(براساس نتايج آزمون كاي اسكوار 
داري  اختالف معني =05/0نظر داشتن سطح اطمينان

                                                           
1 - Fisher Exact Test 

ا
صد

 در
 به
داد

 ع
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هاي منفي مورفين بين دو گروه تجربي و  در فراواني آزمون
لذا فرضيه صفر كه تمرينات ورزشي . شاهد مشاهده گرديد

ري اعتياد هاي ادرا اثر معناداري بر منفي بودن تست
وابسته به مواد مخدر تحت درمان متادون ندارند بيماران 

 .رد شده و فرضيه مقابل آن تأييد گرديد

 :بحث

مورد منفي  44نتايج آزمايش ادراري در گروه تجربي ،
مورد  60مورد آزمايش و در گروه شاهد   96از %) 46(

مورد آزمايش بود كه تجزيه و تحليل  152از %) 39(منفي 
بيانگر معناداري اختالف فراواني پاسخ هاي منفي  آماري

  .بين دو گروه بود
فراواني بيشتر پاسخ هاي منفي در آزمايش باتوجه به 

توان  مي مورفين ادراري در گروه با تمرينات ورزشي ،
هوازي با شدت ماه تمرينات ورزشي  2نتيجه گرفت كه 

MHR=50%-60%  براساس پروتكل  استفاده شده در
هاي  يق اثر معناداري بر ميزان منفي بودن تستاين تحق
با توجه به . تحت درمان متادون داشته استبيماران اعتياد 

هاي اعتياد در گروه  اينكه افزايش ميزان منفي بودن تست
مصرف مواد مخدر  توان ناشي از كاهش نسبي تجربي را مي

مي توان نسبت به گروه شاهد دانست، لذا   بيماران در اين
مصرف مواد  عود تمرينات ورزشي توانسته ميزانكه گفت 

  .مخدر را كاهش دهد
ررسي ادبيات پيشينه نشان داد كه تحقيقات زيادي ب

در اين خصوص با توجه به ماهيت نمونه ها و نيز نوع 
 با اين وجود. تمرين ورزشي صورت نگرفته است

سال ( نادري و همكارانپژوهشهاي صورت گرفته توسط 
روي نمونه ) 1994سال ( و همكاران 1نگالم ،) 1384

هاي حيواني بيانگر كاهش مصرف مورفين بدنبال فعاليت 
هاي  در زمينه تحقيقات روي نمونهفيزيكي بود و اما 

انساني عمده تحقيقات موجود در زمينه وابستگي به 

                                                           
1 - Gallman 

تحقيق  .صورت گرفته است سيگار، الكل و مواد محرك
ينه كاهش مصرف در زم) 2006سال ( و همكاران 2دانيل

در ) 2000سال (سيگار ، تحقيق توماس و همكاران 
تحقيق مارك و ،  جوانا كاهش ميل به مصرف ماري

در كاهش مصرف كوكايين و ) 1998سال ( همكاران
بر ) 2008سال ( و همكاران 3وين استوكهمچنين تحقيق 

بدنبال ) الكل، كوكايين و مخدرها (دوري از مصرف مواد 
  .ز جمله  اين تحقيقات  مي باشدتمريات ورزشي ا

با توجه به پژوهشهاي اندك صورت گرفته روي نمونه 
هاي انساني در زمينه اثر ورزش روي كاهش مصرف 
مورفين و از طرفي فقدان تحقيق در زمينه بررسي اثر 
تمرينات ورزشي در بيماران وابسته به مواد مخدر حين 

ثبت تمرينات درمان با متادون ، اين تحقيق توانست اثر م
ورزشي را حين درمان نگهدارنده با متادون در كاهش عود 

  .مصرف مورفين نشان دهد
اما درخصوص تحقيقاتي مانند تحقيق فابريكا كه 
بيانگر شيوع مصرف حشيش در بين دانشجويان ورزشكار 

يا تحقيق فرانكوكه بيانگر افزايش ) 2005سال( است
كاران با ورزشهاي مصرف مواد و وابستگي به آنها در ورزش

بايد گفت كه اين مطالعات در  ،)2001سال ( سنگين بود
اي بوده كه ورزشكاران با  زمينه ورزشهاي سنگين و حرفه

هدف اجراي بهتر مصرف مواد را شروع و به آن وابسته 
اي كه بويژه با هدف درماني  هاي غيرحرفه اند و ورزش شده

  .باشند گيرد مشمول اين موضوع نميصورت مي
مطالعه حاضر به بررسي اثر تمرينات ورزشي هوازي 

در . حين درمان نگهدارنده با متادون پرداخته است
خصوص مكانيسم اثر بازدارندگي تمرينات ورزشي در 
كاهش عود مصرف مورفين و همچنين آثار طوالني مدت 
تمرينات ورزشي و اينكه آيا اين اثر بعد از قطع تمرينات 

  .العات ديگري نيازمند استادامه خواهد يافت مط
                                                           
2 - Daniel 
3 - Wein stok 
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  :تيجه گيري كلين
نتيجه تحقيق حاضر نشان داد كه تمرينات هوازي با 

هاي  تواند بر روي نمونه مي MHR%= 60- %50شدت  
سال 40تا   20 در رده سني بينمواد مخدر به وابستهمرد 

  .باشدمي مفيد  مواد مخدرمصرف  عود در جهت كاهش
  

ي دانيم اين است كه در آنچه كه تاكنون در اين باره م
برخي از ورزشهاي حرفه اي مصرف مواد مخدر باال مي 

بنوعي پديده منفي براي ورزش حرفه اي  باشد كه اين امر
از طرف ديگر نتيجه تحقيق . و قهرماني بشمار مي رود

غير حرفه اي و از نوع  حاضر نشان مي دهد كه ورزش

اعتياد   انافزايش موفقيت درمهوازي مي تواند در راستاي 
  .مفيد واقع گردد مواد مخدرافراد معتاد به 

با اين وجود بايد به يك محدويت مهم تحقيق حاضر 
نيز اشاره كرد و ان اينكه تعداد كمم نمونه هاي شركت 

اين امر بعلت نوع تحقيق و ويژگيهاي . كننده مي باشد
نمونه هاي شركت كننده كه اجباري به تمكليل دوره 

  .بيعي بنظر مي رسيدورزش نداشتند ط
  :تشكر و قدرداني

از همكاري صميمانه مديريت تربيت بدني دانشگاه 
تهران بويژه در اختيار قرار دادن سالن تمرينات 

 .سپاسگزاري مي گردد
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