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 دهیچک

  )مقالۀ پژوهشی(
  ییاز مرفین در کبد و کلیه موش صحرا ناشی سمیتورزش در اثر   

  
  5، فاخر رحیم 4، بابک محمدیان 3، یعقوب فربود 2، علیرضا سرکاکی*1زادهمعصومه احمدي

  
 

ورزش . شودميهاي مختلف بدن مرفين موجب اختالل در ارگان: زمینه و هدف
هدف از اين مطالعه تعيين اثر . شودباعث کاهش ترکيبات استرس اکسيداتيو مي

در موش صحرايي در کبد و کليه حاصل از مرفين  هايآسيبورزش بر روي 
  .است

-دريافت - ۱: شاملگروه  ۴طور تصادفي بههبهاي صحرايي موش: روش بررسی
کنندة حالل دريافت -۳کنندة مرفين همراه با ورزش، دريافت -۲کنندة مرفين، 

تقسيم ) سر ۱۰هر گروه (کنندة حالل مرفين همراه با ورزش دريافت -۴مرفين و
روز متوالي هر روز دو بار با دوز  ۵را در مدت  نمرفي ۲و۱هاي گروه. گرديد

 ،mg/kg ۲۰روز سوم  ،mg/kg۱۰  روز دوم ،mg/kg ۵افزايشي روز اول 
-گروه. دريافت نمودند) mg/kg۵۰ )ipو روز پنجم  ،mg/kg ۴۰روز چهارم 

روز  ۱۰تسمه براي مدت  ةدهنددرون تريدميل با موتور حرکت ۲و  ۴هاي 
صورت متر در دقيقه به ۱۷ثابت با سرعت ساعت  ۱متوالي، روزانه به مدت 

با  ساعت بعد از آخرين آزمايش، حيوانات ۲۴. دويدن اجباري ورزش داده شد
 ,ASTگيرياندازه خون حيوانات جهت از ه وکشت دوز باالي پنتوباربيتال

ALT, ALP, BUN,CR  پس از و هاي کبد و کليه جدا بافت .استفاده شد
نوري مورد  پميکروسکوآميزي با هماتوکسيلين وائوزين با استفاده از رنگ

  .گرفت ارمطالعه قر
در مقايسه با ) >۰۵/۰P(مرفين موجب افزايش پارامترهاي بيوشيميايي: هایافته

هاي کبد و کليه کنندة سرم فيزيولوژي و موجب آسيب در بافتحيوانات دريافت
  .هاي كبد و كليه شدورزش موجب كاهش آثار نامطلوب مرفين در بافت. گرديد
نمايد ورزش موجب محافظت     نتايج اين تحقيق پيشنهاد مي :گیرينتیجه
  .شده استهاي كبد و كليه در مقابل آثار سمي حاصل از مرفين بافت

  
  .ورزش، مرفين، کبد، کليه، موش، صحرايي: کلید واژگان

  
  

  
  

  8/12/1390: اعالم قبولی       11/11/1390: شدهدریافت مقاله اصالح        30/6/1389: دریافت مقاله

  استاد گروه بهداشت حرفه ای- ١
  .يولوژيزياستاد گروه ف -٢
  .گروه فيزيولوژي ياراستاد -  ٣
  .گروه پاتولوژيدانشيار  -٤
  . ارشد انفورماتيککارشناس -۵
  
قات يبهداشت، مرکز تحق ةدانشکد -۱

، يشناس قات سميو مرکز تحق يولوژيزيف
  .اهواز، ايران

مرکز تحقيقات فيزيولوژي و مرکز   -٢
تحقيقات گياهان دارويي، دانشگاه علوم 

   .، ايرانشاپور اهوازپزشکي جندي
، يپزشک ة، دانشکدفيزيولوژيگروه -۳

، شاپور اهوازدانشگاه علوم پزشکي جندي
   .ايران

دامپزشكي    ةدانشكد ،گروه پاتولوژي-۴
 .رانيدانشگاه شهيد چمران اهواز، ا

دانشگاه علوم  مرکز تحقيقات فيزيولوژي، -۵
  .، ايرانشاپور اهوازپزشکي جندي

   
  
  :مسؤول نويسندة *
بهداشت،  ةدانشکد ؛زادهمعصومه احمدي  

قات يو مرکز تحق يولوژيزيقات فيمرکز تحق
  .، اهواز، ايرانيشناسسم

   ۰۰۹۸۹۱۶۳۱۳۲۷۹۲: تلفن  
Email:ahmadizadeh_m@ajums.ac.ir 
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  مقدمه
که  استضد درد مخدر  ياز داروها يکين يمرف

ن يا). ١( دارد ينيمصرف بال ،ديشد ين دردهايجهت تسک
 يست دگرگونيهاي گوارش و كليه زدارو در كبد، لوله

مطالعات نشان ). ۲-۴(شوديدفع مه يق کليابد و از طرييم
هاي كبد و كليه مرفين باعث آسيب در بافت اند کهداده
آسپارتيت  :هاي كبدي از جملهافزايش آنزيم .ده استش

و  آمينوترانسفراز، آالنين آمينوترانسفراز و الكالين فسفاتاز
نين در حيوانات و كراتي  BUNهمچنين افزايش

ين گزارش شده است آزمايشگاهي پس از دريافت مرف
)۵-۷( .  

نشان  يشگاهيوانات آزمايمطالعات در انسان و ح
هيدروژناز دي -۶ مرفينآنزيم  ريتأثن تحت يدادند که مرف

وگيت با  ژپس از كن و )morphinone(تبديل به مرفينون 
كاهش  .)۱۰-۸(شود از راه صفرا دفع مي گلوتاتيون عمدتاً

ناپذير مورفينون در كبد گلوتاتيون موجب اتصال برگشت 
عمل آمده هب يهايبررس. شودو باعث هپاتوكسيسيتي مي

- ۸(نشان دادند مرفين موجب كاهش گلوتاتيون شده است
دان موجب ياکسيبات آنتيگزارش شده است  ترک). ۱۰

ن يحاصل از مرف يها در مقابل آثار سممحافظت سلول
  ).۶،۷،۱۱(شده است

  .دينمايفا ميا ياعمدهورزش در سالمت انسان نقش 
در  ييسزابهورزش نقش  که گزارش شده است

ورزش و فعاليت . عهده دارد رفارماكوكينتيك داروها ب
فيزيكي باعث افزايش گردش خون در كبد و موجب 

ده يگردتسريع در زيست دگرگوني و دفع مواد از راه كليه 
استرس بات يباعث کاهش ترک همچنين )١٢،١٣( است
 يکيزيت فيش  فعاليافزا). ١٦-١٤(شده استو يداتياکس

د يم سوپراکسيت آنزيش فعاليموجب افزا) ورزش(
ده يمسن گرد  ييصحرا يهاسموتاز و کاتاالز در موشيد

 ).۱۷( است

نتايج تحقيقات گزارش شده حاكي از آن است كه 
هاي شيميايي تواند ميزان بسياري از واسطهورزش مي

علت سوء مصرف مواد كاهش يافته جبران كه بهعصبي 

ها در طول افزايش بتا اندورفين ،پيشنهاد شده است .نمايد
ورزش منجر به تغيير در خلق و خوي و ميزان حساسيت 

ها باعث ايجاد سازي اندورفينآزاد. شودفرد به درد مي
ورزش  .شودم وابستگي به مرفين ميينشاط و كاهش عال

ت حافظه يو تقو يريادگيش قدرت يموجب افزان، يهمچن
 ن شده استيمعتاد به مرف ييصحرا يهادر موش

نقش درماني ورزش در بيماران مبتال به افزايش   ).۱۸،۱۹(
 و ديابت گزارش شده است اعتياد ،فشارخون، افسردگي

)۲۰،۲۱.(  
ترك اعتياد به مرفين را  ميعالاز آنجا كه ورزش 

در كاهش آثار سمي  که رسدبه نظر مي ،دهدكاهش مي
 . اين تركيب نيز نقش داشته باشد

 ين اثر ورزش بر روييتع ،ن مطالعهيهدف از ا
ن در يحاصل از مرف  يتسييو نفروتوکسس يتيسيهپاتوتوکس

 .است ييصحراموش 

  
  روش بررسی 

 نر بالغ نژاد ييصحرابراي انجام اين تحقيق از موش  
-به گرم ۲۵۰-۳۰۰وزني ةدر محدود) Wistar( ستاريو

ر يتکث مرکز حيوانات از. عنوان مدل حيواني استفاده گرديد
 يدانشگاه علوم پزشک يشگاهيوانات آزمايح يو نگهدار

هاي اسناندارد در مرکز ه و در قفسيشاپور اهواز تهيجند
دماي اطاق حيوانات در  .دندش يوانات نگهداريح

 ۱۲حيوانات در شرايط  گراد ويسانت ةدرج ۲۳±۲ ةمحدود
ساعت تاريکي نگهداري و از غذاي  ۱۲ي و يساعت روشنا

و  )شرکت دام پارس تهران( گانفشرده مخصوص جونده
 يهاموش .شدندکشي شهر تغذيه لوله ةآب تصفيه شد

افت يدر-۱ :گروه  شامل ۴به  يطور تصادفبه ييصحرا
  همراه با ورزش،  نيمرف ةکنندافتيدر -۲ن،يمرف ةکنند
  و )سرم فيزيولوژي( نيحالل مرف ةکنندافتيدر-۳
 هر گروه( ن همراه با ورزشيحالل مرف ةکنندافتيدر -۴ 

ن را در مدت يفمر ۲ و ۱ يهاگروه. م گرديديتقس) سر ۱۰
روز اول  يشيهر روز دو بار با دوز افزا يروز متوال ۵
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mg/kg ۵، روز دوم mg/kg ۱۰،  روز سومmg/kg 
 mg/kg۵۰و روز پنجم  ،mg/kg ۴۰روز چهارم  ،۲۰

)ip (ل با يدميدرون تر ۲و ۴ يهاگروه .دريافت نمودند
، يروز متوال ۱۰مدت  يتسمه برا ةدهندموتور حرکت

متر در دقيقه  ۱۷ساعت با سرعت ثابت  ۱روزانه به مدت 
 ۱ هايگروه . صورت دويدن اجباري ورزش داده شدبه
طور جداگانه هب   بدون دادن ورزش) سر ۱۰هر گروه ( ۳و
ل با موتور خاموش قرار يدميمدت مشابه در درون تري برا

  . )۲۲( داده شدند
از  ه ووانات کشتيش، حين آزمايساعت بعد از آخر ۲۴
 ,AST, ALT, ALPيريگوانات جهت اندازهيخون ح

BUN,CR  ه جدا ويکبد و کل يهابافت .استفاده شد 
ن با استفاده از ين وائوزيليبا هماتوکس يزيآمپس از رنگ

  .مورد مطالعه قرار گرفت يکروسکپ نوريم
 ۱۵ ةبا فاصل يکروسکپيالم م ۵از هر بافت حداقل 

  .قرار داده شد يه و مورد بررسيگر تهيکديکرون از يم
ي با استفاده از روش آناليز ينتايج آزمايشات بيوشيميا

تصادفي مورد تجزيه  با طرح کامالً) ANOVA( واريانس
  .و تحليل آماري قرار گرفت

هاي مورد نظر از طريق گينتفاوت ميان زوج ميان 
  .مشخص گرديد )>۰۵/۰p( آزمون توکي با در نظرگرفتن

  
  هاافتهی

آسپارتيت آمينو ترانس آميناز  :هاي كبدي شاملآنزيم
َ)Aspartate aminotransaminase,AST( آالنين،

 ,Alanine aminotransaminase(آمينازآمينوترانس

ALT (َو آلكانين فسفاتاز)Alkaline phosphatase, 

ALP( ةكننداي در حيوانات دريافتطور قابل مالحظههب 
 يولوژيزيسرم ف ةكننددريافت مرفين در مقايسه با گروه

مطالعات  ).۱جدول( يافت افزايش )حالل مرفين(
   بافت كبد در گروه  که هيستوپاتولوژي نشان داد

صورت دست نخورده و فاقد حالل مرفين به ةكننددريافت
صورت به يآسيب سلول). ۱شکل (آسيب سلولي باقي ماند

پذيري، ، كاهش قدرت رنگتورم سيتوپالسم و هسته

 ةكنندهاي حيوانات دريافتپاتوسيت  ايجاد واكوئل در ه
  .)۲شکل( مرفين مالحظه گرديد

اي در بافت كبد حيوانات اثر قابل مالحظه ،ورزش
هاي آزمايش. دکرحالل مرفين ايجاد ن ةكننددريافت
در  AST, ALT, ALPي نشان داده ميزان يبيوشيميا

سرم ( مرفينحالل  ةكننددريافت ةحيوانات ورزش ديد
حالل مرفين بدون  ةكنندمشابه گروه دريافت) يولوژيزيف

در  هاي كبديآنزيمميزان  ).۱جدول( ورزش بودند
در مقايسه  مرفين همراه با ورزش ةكنندحيوانات دريافت

به طور قابل مرفين بدون ورزش  ةكنندبا حيوانات دريافت
مطالعه با ميكروسكپ  ).۱جدول(افت يکاهش  يامالحظه

 ةكنندبافت كبد در حيوانات دريافت که نوري نشان داد
حالل   ةكننددريافتمشابه گروه ، مرفين همراه با ورزش

  ).۳ شکل(است مرفين و فاقد آسيب سلولي 
نين و كراتي) BUN( افزايش غلظت ازت اوره خون

در مقايسه با حيوانات  مرفين ةكننددر حيوانات دريافت
مالحظه  )حالل مرفين( يولوژيزيسرم ف ةكننددريافت
 که مطالعات هيستوپاتولوژي نشان داد). ۱جدول( گرديد

صورت حالل مرفين به ةكننددر گروه دريافتبافت كليه 
).  ۴ شکل(دست نخورده و فاقد آسيب سلولي باقي ماند 

آسيب . ده استشمرفين موجب آسيب در بافت كليه 
روكسيمال به صورت تورم هاي پدر سلول سلولي عمدتاً

 پرخوني ونكروز مالحظه گرديد اد واكوئل،جسلولي، اي
اي بر روي بافت كليه مالحظه قابل اثر ،ورزش). ۵شکل(

 نين در حيواناتو كراتي BUNغلظت  .ايجاد ننمود
) ۴ گروه( ورزش حالل مرفين همراه با ةكننددريافت

حالل مرفين بدون ورزش  ةكنندمشابه حيوانات دريافت
نين در و كراتي BUNكاهش غلظت  .مالحظه گرديد

مقايسه ورزش در  مرفين همراه با ةكنندحيوانات دريافت
 مالحظه مرفين بدون ورزش ةكنندهاي دريافتبا موش
ورزش موجب  ،ژي از نظر هيستوپاتولو ).۱جدول(گرديد 

هاي حاصل از مرفين شد و محافظت كليه در مقابل آسيب
).۶شکل (داشتبافت كليه را در حد گروه كنترل باقي نگه
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 ورزش در تغییرات پارامترهاي بیوشیمیایی حاصل از مرفیناثر : 1 جدول

  ييايميوشيپارامتر ب  )يولوژيزيسرم ف(کنترل   ورزش+ کنترل   نيمرف  ورزش +نيمرف
*٤٩/ ٦±٢/٤**  ١/٣٤±٣/٤  ۱/۳±۵/۲۹  ۶/۳±۳/۳۱  AST  
*٧/٤٥±٦/٥** ٦/٣٥±٢/٥  ۸/۲±۳/۳۱  ٥/٣٠±٢/٤  ALT  
*٦/٦٩±٣/٤**  ٣/٥٦±٥/٢  ۳/۴±۸/۵۶  ٤/٥٣±٣/٣  ALP  
*٥/٢٤±٥/٤**  ٤/١٦±٨/٣  ۷/۱±۵/۱۱  ٣/١٢±٩/٢  BUN  
*٧٥/٠±٠٢/٠**  ٥/٠±٠٣/٠  ۰۴/۰±۳۸/۰  ٤/٠±٠٢/٠  CR 

 .>p)۰۵/۰ مرفين ةكننددار با گروه دريافتااختالف معن *
  .>p)۰۵/۰(ورزش +دار با گروه كنترل و كنترلااختالف معن **
 

  
 صورت دست نخورده و فاقد آسیببافت کبد به. )سرم فیزیولوژي( نیحالل مرف ةکننددریافت  ییصحرابافت کبد موش : 1 شکل

  .H&E  X200  باشدسلولی می

  
صورت تورم هها بآسیب شدید سلولی در هپاتوسیت. مرفین بدون دریافت ورزش ةکنندافتیدر ییصحرابافت کبد موش  : 2 شکل

 .H&E  X200)پیکان(پذیري و ایجاد واکوئل سیتوپالسم، کاهش قدرت رنگ

 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

                                                                                                   329                                                                                                                                معصومه احمدي زاده و همکاران

13911391، ، 33، شمارة ، شمارة 1111شاپور، دورة شاپور، دورة مجلۀ علمی پزشکی جنديمجلۀ علمی پزشکی جندي  
 

  
  .H&E  X200 باشندها فاقد آسیب سلولی میهپاتوسیت. مرفین همراه  با ورزش ةکننددریافت ییصحرابافت کبد موش  :3 شکل

  
  

  
   کلیه هايسلول. بدون دریافت ورزش )سرم فیزیولوژي(حالل مرفین  ةکننددریافت ییصحرابافت کلیه در موش  :4شکل 

  .H&E  X400 باشندآسیب سلولی  میست نخورده و فاقد صورت دهب
  

  
) پیکان(توبولهاي کلیوي  درآسیب شدید سلولی . ورزش مرفین بدون دریافت ةکنندافتیدر ییصحرابافت کلیه موش  : 5 شکل

 .H&E  X400 قابل مالحظه است
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  H&E باشندآسیب سلولی می هاي کلیه فاقدسلول. با ورزش مرفین همراه ةکننددریافت ییصحرابافت کلیه از موش  : 6شکل 

X400.  
  

  بحث
 ،عنوان داروي ضد درد مخدرطور گسترده بهبه مرفين

در كبد متابوليسم و  اين تركيب عمدتاً .مصرف باليني دارد
از عوارض اين  اگرچه). ٣،٢( شوداز طريق كليه دفع مي

ولي اثر اين تركيب بر  ،باشدي كبد و كليه مييدارو نارسا
صورت بسيار محدود كبد و كليه بههاي روي بافت

نتايج اين تحقيق نشان داد  .)۴، ۵، ۷( گزارش شده است
 آسپارتات، (ALP) الكالين فسفاتاز هايآنزيم

در (AST)  نوترانسفرازين آميآالن  (ALT)نوترانسفرازيآم
مرفين در مقايسه با  ةكننددريافت ييصحراهاي موش

    .اي افزايش يافتطور قابل مالحظهگروه كنترل به
  ب يزان آسيسنجش م يها برامين آنزيا يريگاندازه
ط يتحت شرا. هستند يمناسب ينشانگرها يکبد يهاسلول
کبد وجود  يهاتوپالسم سلوليدر سها مين آنزيا يعاد

زان آنها در يم ،ب شودين بافت دچار آسيکه ا يزمان .دارند
ها از مين آنزيت ايش فعاليافزا .ابدييش ميسرم افزا

ن يت با مرفيان خون در مسموميتوزول کبد به جريس
  . )۵-۱۱،۷( گزارش شده است

ن ازت اوره يروت يهاه از تستيجهت عملکرد کل
مرفين  .دياستفاده گرد (CR)نينيکراتBUN) و ( خون

 يهاموش نين درو كراتي  BUNباعث افزايش غلظت

ج با ين نتايا. ديسه با گروه کنترل گرديدر مقا ييصحرا
نفروتوكسيسيتي حاصل از  ةنيگزارشات ارائه شده در زم

، ۷، ۱۱( دارد يخوانهم يشگاهيوانات آزمايمرفين در ح
۵ .(  

 جينتا موبد قيتحق نيا يستوپاتولوژيه يهاافتهي
ي است و نشان داد كه مرفين موجب آسيب در يبيوشيما
هاي كبد و نكروز سلول. دگردميهاي كبد و كليه سلول

  مرفين گزارش شده است ةكنندات دريافتنكليه در حيوا
گزارش دادند  )۵( و همكاران) Atici( يسيآت ).۷، ۸( 

علت و نفروتوكسيسيتي مرفين به هپاتوتوكسيسيتي
مرفين باعث  .باشدمحصوالت حاصل از متابوليسم آن مي

اين اثر از طريق . شوددر بدن ميكاهش گلوتاتيون 
هاي محصوالت حاصل از زيست دگرگوني توسط آنزيم

متابوليت  و مرفين .گيردصورت مي p450سيتوكروم 
منجر به ايجاد  باعث كاهش گلوتاتيون و ،مرفينحاصل از 
گزارشات  اساس بر. )٨-١٠( شودمياكسيداتيو استرس 
و اكسيدان آنتيهاي مرفين باعث كاهش آنزيم ،ارائه شده
  ).۹، ۱۱( گرددمي ييصحرادر كبد موش  گلوتاتيون

    ت يش فعاليصورت منظم باعث افزاورزش به
 يهادان و گلوتاتيون در موشياکسيآنت يهاميآنز
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ديگري نشان داده  ةمطالع). ۱۷( شودميمسن  ييصحرا
  يتيسيهپاتوتوکس ورزش منظم باعث کاهش که است

نتايج تحقيق حاضر ). ۲۳(گرددميحاصل از اتانول 
مشخص نموده است كه ورزش موجب كاهش آثار سمي 

 ةليوسهورزش ب همچنين .و كليه شده است مرفين در كبد
ش طول يمسن باعث افزا ييصحرا يهال در موشيدميتر

استرس  زاني، کاهش ميکيزيت فيش فعاليافزاعمر، 
مختلف  يهادر ارگان يتوکندريم يدر غشااكسيداتيو 

  ).۲۴( ده استيه گرديشامل مغز، قلب، کبد و کل
ادسازي حاكي از آن است كه ورزش آز هايافته

خصوص زاد مغز بهپپتيدهاي شبه افيوني درون
مطالعات ). ۲۵، ۲۶( دهدها را افزايش ميبتااندورفين

با آزادسازي  توانسته استكه ورزش  ديگري نشان دادند
وابستگي در  ميعالزاد باعث كاهش اپيوئيدهاي درون

حيوانات معتاد گردد  و در  نتيجه تمايل به مصرف مرفين 
گزارشات  .)۲۷، ۲۸(و ساير مواد اعتياد آور را كاهش دهد 

ارائه شده در اين زمينه حاكي از آن است كه ورزش از 
طريق سيستم اعصاب مركزي و تحريك در آزادسازي 

ها  به خصوص بتااندورفين زادپپتيدهاي شبه افيوني درون
شود، بلكه نه تنها باعث كاهش اثر سوء مواد اعتيادآور مي

گيري و و كارآمد در پيش مؤثرعنوان يك روش درماني به
اعتياد مطرح ها از جمله درمان برخي از بيماري احتماالً
  .است

اگرچه مكانيسم اثر ورزش بر كاهش نفروتوكسيسيتي 
 ولي تصور  ستيمشخص نو هپاتوتوكسيسيتي مرفين 

بر سيستم اعصاب  ريتأثورزش از طريق  که شودمي
ويژه زاد بهركزي و آزادسازي شبه افيوني درونم

اكسيدان باعث تقويت سيستم آنتي) ۲۷، ۲۸( بتااندورفين

گزارش شده  اين، عالوه بر. )۲۹، ۳۰( شوددر بدن مي
 اي در فارماكوكينتيك داروهانقش عمده ،ورزش که است

ورزش و فعاليت فيزيكي باعث افزايش . عهده داردر ب
گردش خون در كبد و موجب تسريع در زيست دگرگوني 

ابراين به نظر نب. )١٢، ١٣( شودو دفع مواد از راه كليه مي
از طريق تقويت ورزش و فعاليت فيزيكي  که رسدمي

موجب  اكسيدان و تسريع در دفع مرفينسيستم آنتي
موش  ةکليو  کبددر  آنشي از هاي نابيآس کاهش
  .گرددمي ييصحرا

  
  گیرينتیجه
ي و هيستوپاتولوژي حاصل از يبيوشيميا هاييافته  
ز طريق آزادسازي ا ورزشد ينمامی شنهاديپحاضر ق يتحق

-ها كه خود اثر آنتيويژه اندورفينهب زادشبه افيوني درون

ن در کبد و يمرف يموجب کاهش آثار سم ،اكسيداني دارند
تقويت  ورزش از طريقکه رسد نظر ميبه .گرددميكليه 

هاي مرفين دان و تسريع در دفع متابوليتياكسسيستم آنتي
. دشوميباعث كاهش آثار سمي مرفين در كبد و كليه 

 تواندورزش مي که نشان دادحاضر  ةهاي مطالعيافته
موجب محافظت كبد و كليه در مقابل آثار نامطلوب مرفين 

  .گردد ييصحرادر موش 
  

  یقدردان
وسيله از رياست محترم مركز تحقيقات بدين

پژوهشي دانشگاه علوم  فيزيولوژي و معاونت محترم
مين اعتبار أشاپور اهواز جهت تصويب و تپزشكي جندي
  .گرددتشكر و سپاسگزاري مي) -PRC ١٣( اين پژوهش
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Abstract 

Effect of Exercise on Morphine-Induced Toxicity in Rat  
Liver and Kidney 

 
Massumeh Ahmadizadeh 1*, Alireza Sarkaki 2, Yagoub Farboud 3,  

Babak Mohammadian 4, Fakher Rahim 5 

  
 

Background and Objective: Morphine induces adverse effect 
in many organs. It has been known that moderate exercise 
reduces oxidative stress. The present study was undertaken to 
evaluate the effect of exercise on morphine-produced toxicity in 
rat liver and kidney. 
Subjects and Methods:  Adult male rats were randomly divided 
in 4 groups including: (1) morphine-treated, (2) morphine-
treated+exercise, (3) vehicle (normal saine) treated, (4) vehicle 
treated+exercise. Animals in groups of 1 and 2 received 
morphine (ip) two times per day for 5 consecutive days. 1st day 
5mg/kg, 2nd day10 mg/kg, 3rd day 20mg/kg, 4th day 40mg/kg 
and 5th 50mg/kg. Rats in groups of 3 and 4 received vehicle 
only. The animals in groups of 2 and 4 were participated in the 
treadmill exercise sessions (1 h at speed 17m/min) for 10 
consecutive days. 24 h later, the animals were killed with 
overdose of sodium pentobarbital. Blood was collected for 
determination of ALT, AST, ALP, BUN and creatinine. Liver 
and kidney tissues were removed, fixed and processed for light 
microscopy. Ten animals were used for each group. 
Results: Biochemical and histopathological observations 
indicated that morphine produced injury in the liver and the 
kidney. Exercise reduced morphine -induced toxicity (P<0.05). 
Conclusion: Morphine- induced toxicity in rat liver and kidney. 
Execise protected liver and kidney against morphine-induced 
toxicity. Blocking of oxidative damage by exercise may be a 
useful strategy for preventing morphine adverse effects. 
 
Keywords: Exercise, Morphine, Liver, Kidney, Rat. 
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