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  Contemporary Psychology, 2017, 12, (Suppl.), 1310-1313  1313-1310، )ویژه نامه(، 12 ،1396 ،روانشناسی معاصر 

حرکتی در مدل یادگیری احترازی غیرفعال با مصرف مزمن متادون در  -اختالل حسی  

 های صحرایی نر وابسته به مورفینموش

 3 یمهاجران، حمیدرضا *2، ذبیح پیرانی1 ملیحه فالح

 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک، اراک، ایران 1
 گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک، اراک، ایران 2

 گروه میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک، اراک، ایران 3

 

 چکیده 

معتاد شده به مورفین  های نرتعیین اثر مصرف مزمن متادون بر یادگیری شرطی احترازی غیرفعال در موش باهدفپژوهش حاضر 
در  یی تقسیم شدند.تاششکه به دو گروه  استفاده شد سر موش صحرایی نر آلبینو نژاد ویستار 12از تعداد  نژاد ویستار انجام شد.

 (mg10-5-5/2با دوزهای )با روش اندرسن متادون  .i.pتزریق . متادون تزریق شدن، اتزریق مورفین و نالوکس پس از گروه اول
انجام  ناتزریق مورفین و نالوکس گروه دومو در ها( شنبهجز چهارشنبه و پنجانجام شد )به .s.cصورت روزانه به مدت سه هفته به

ورود به  یرمربوط به مدت زمان تأخ یهاداده .جرا شدگروه ا دوتوسط شاتل باکس در مورد  یرفعالیادگیری احترازی غ سپس وشد 
 . یافته هاتحلیل شد یک مک نمارانا پارامتر استفاده از آزمون با )TDC( یکمدت زمان اقامت در اتاق تار ( وSTL) یکاتاق تار

وابسته به مورفین نر نژاد ویستار  یهاموش یرفعالکه مصرف متادون بر مرحله اکتساب یادگیری شرطی احترازی غ ندنشان داد
مشاهدات قبلی بیانگر ضعف عضالنی، مشکالت شت و عوارض متادون باعث شد که آموزش شاتل باکس انجام نگیرد. دا یرتأث

 متادون بود. کنندهمصرفی هاموشیری گکاهش انگیزه و گوشه حسی و حرکتی،

  ؛ اختالل حسی حرکتیشاتل باکسیرفعال؛ غیادگیری شرطی احترازی ؛ متادون ،مورفین :هایدواژهکل

 

 

 مقدمه

مواردی که  به ویژه در وجود داردشناخت انسان های ویژگیاپیوئیدی بر  مدت منفی داروهای گزارشات فراوانی در مورد اثرات بلند
هاست به حافظه آن اختالل در وظایفی که مربوط تعدادی اندهرویین داشته ءمصرفاین داروها به صورت مزمن مصرف شده است و سو

 .( 2014؛ وانگ، 2007)تراموالس،  باشدمیزان استفاده از هرویین میبا مرتبط  شدت اختالالت کامالً وجود دارد و
متادون،  دهنگهدارنده متادون تحت درمان قرار گرفتند، درمان نگه دارن های درمانبرنامه با  بودندافرادی که معتاد به هرویین  

در مورد اثرات حاد  کمی اطالعات نسبتاً. شودوابسته به مشتقات مورفین استفاده می گسترده ترین وسیله درمانی است که برای درمان افراد
دچار  هاتوانایی شناختی آن متادونبا گزارش شده که بعد از درمان دارد.  حرکتی وجودو روانی ، و مزمن  متادون در مورد عملکرد شناختی

حافظه،  حل مساله، تمرکز، اطالعات، پردازش های رفتاری همچون عملکرد روانی حرکتی وتست اب در مواردی که اختالل شده مخصوصاً
شناختی در  و حرکتی،اگر چه عملکرد روانی(. 2008تراموالس، ) بوده است همراهو تشخیص بیان هیجانی  زمان واکنش و دهیتعمیم 

اعمال شناختی برای ه، شد برای درمان درد مزمن استفاده که ها درمان قرار گرفتند باقی می ماند؛ اما دوز متوسط اپیوئید بیمارانی که مورد
های جنبه دنتوانداده های حاصل از استفاده های درمانی به سختی میدهد. میتحت تاثیر قرار  را هفت روز بعد از افزایش اپیوئید یک تا

وضعیت عصبی  شامل حضور در یعوامل متعدد با همدیگر، همراهی مواد مخدرعلت به  .الل را تفسیر کنندشناختی مربوط به اخت
 تحت کنترل نیست که همه ی این عوامل شودمی مشکالت شناختی و حرکتیو بی تحرکیروانشناختی و مشکالت پزشکی باعث کم

 (.2001کوران، )
د باعث این اختالفات نتوانها مینمونه های های رفتاری و ویژگیهمین طور آزمونطراحی آزمایشات و  تعدادی از عوامل همچون 
 تواند باکه درمان نگهدارنده متادون می است پیشنهاد کرده انجام شده یک مطالعه فرا تحلیل که اخیراً (.  2015)مظهری،  شوند در نتایج

 دیگر و مخدر شامل استفاده غلط از مواد مادهخاص همراه شدن دو  رنقصان عملکرد شناختی از جنبه های مختلف همراه باشد. به طو
اثرات (.  2012؛ راپلی، 2014لیائو،) بگذاردتاثیر  شناختی و عملکرد مغز ساختار بر تواندگذرد میطور مدت زمانی که از ترک می همین

                                                           
 z-pirani@iau-arak.ac.irنویسندۀ مسئول:  پست الکترونیک *

  استخراج شد.مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد 
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)فرید  دنکنمی مغزی عبور داده که اپیوییدها از سد خونی وشناختی شود زیرا مطالعات نشان  مستقیم متادون می تواند باعث ضعف عملکرد
دستگاه عصبی مرکزی در مطالعات  اثر سمیت عصبی ناشی از اپیوییدها در(. 2014)وانگ ،  هاستآن(. متادون نیز جز 2008و دانلوپ، 

ء اثرات سمی مستقیم سو اتواند ببیات ها مصرف اپء این احتمال وجود دارد که  مشکالت شناختی افراد دچار سو. حیوانی گزارش شده است
 در معرضقرار گرفتن عفونت ها و همچنین  همچون سبک زندگی، تغذیه ناکافی، هااپیات اثر غیر مستقیم .مصرف همراه با متادون باشد

عوارض صدد تعیین  در  از این رو پژوهش حاضر(. 2014؛ وانگ، 2008تراموالس، ) می تواند با اختالالت شناختی همراه باشد تخشون
 باشد.مینژاد ویستار وابسته به مورفین نر   موش های صحرایی متادون در یادگیری شرطی احترازی غیر فعال ناشی از مصرف

 

 روش

 شرکت کنندگان

سر موش های  12پس آزمون با دو گروه آزمایش بود. در این مطالعه تجربی  –این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون 
 12ساعت تاریکی،  12گرم استفاده شد. حیوانات در شرایط استاندارد ) 250-300صحرایی نر بالغ آلبینو از نژاد ویستار در محدوده وزنی 

موش( و گروه آزمایش  6)1ساب تصادفی  به دو گروه آزمایش( نگهداری می شوند؛ که با استفاده از انت2c ± 20°ساعت روشنایی و دمای
 موش( واگذار شدند.  6) 2

 ابزار 
وزن شده و با سالین به صورت  ،قبل از تزریق )تهیه شده از شرکت سیگما(ی استفاده شده مانند مورفین، نالوکسون و متادون داروها

مورفین به صورت تزریقی زیر جلدی برای   تزریق انجام می شد. ه وشدبا وزن هر موش اندازه گیری متناسب سپس  سوسپانسیون درآمد
 شد. تزریق متادون به صورت تزریقی زیر جلدی برای ترک اعتیاد و ایجاد اعتیاد، نالوکسون تک دوز تزریق صفاقی جهت تشخیص اعتیاد

  شیوه اجرا
روز،  4نوبت، به مدت  10 طی مورفین به صورت زیر جلدیسولفات  mg/kg10به روش گراهام مارشال )با دوز  :روش ایجاد اعتیاد

برای این منظور، از تجویز داخل  :روش تعیین اعتیاد دوز و روز چهارم یک دوز( معتاد شدند. 9سه روز متوالی صبح، ظهر و عصر در مجموع 
و روی دو پا ایستادن  ،رش، تمیز کردنشود. عالئم ترک مصرف دارو مانند پرش، خامی  استفادهmg/kg2 نالوکسون با دوز .i.pصفاقی 

روز  دو.s.c  متادون به صورت تزریق زیر جلدیروش ترک اعتیاد: دقیقه از زمان تزریق مشاهده شد.  30بخصوص اسهال پس از گذشت 
روز در  وبرای ایجاد سندرم محرومیت د داده شد. mg/ kg 10هفته بعد متادون  و دو mg/ kg5 بعدبرای سه روز  ،mg/ kg 5/2اول 

. به انجام شد 1تست یادگیری شرطی احترازی غیر فعال توسط دستگاه شاتل باکس .و پنج شنبه ها(ها نشد )چهارشنبه  هفته دارو داده
درمان و یک روز بعد از انجام مرحله اکتساب جهت تعیین میزان پایداری  دوره یکه این تست جهت اندازه گیری حافظه بعد از  طوری

زمان و  2STLزمان احتراز ورود به بخش تاریک ؛ زیر استفاده شد هایافزایش دقت در بررسی اثر دارو از پارامتر جهتشد.  حافظه انجام
 .انجام شدناپارامتریک مک نمارا تحلیل آزمون  استفاده از و با 23ورژن  SPSSاز نرم افزار . سپس  3TDCک اقامت در اتاق تاری

 

 نتایج

 .ها وزن کم کرده و زمان تزریق پوست آن ها خشک شده بود روزه موشدر دوره چهار  mg/kg10  هنگام  تزریق مورفین دوز
 دوز در روز چهارم باکه تزریق نالوکسون  در شد.میها مشاهده  قراری و پرخاشگری و اسهال کمی پیش از زمان تزریق در آنعالیم بی

mg/kg 2 پا ایستادن از خود  داده شدند و عالیم خارش، تمیز کردن خود، پرش و روی دوای شیشه ای قرار موش ها در استوانه ،انجام شد
به مدت سه  mg/kg5  و سپس دوز mg/kg 5/2بعد از آن )روز پنجم( برای ترک اعتیاد  متادون داده شد که دو روز  دوز  روز نشان دادند.
دوز   .ها کمتر شدافزایش یافت و عالیم بی قراری و پرخاشگری آن هاموش وزن .داده شد mg/kg 10هفته دوز  آن به مدت دو روز و بعد از

mg/kg 60  نروکسین به گروه دوم و پنجم داده شد و سپسSTL  وTDC   ناپارامتریک آزمون  استفاده از با .توسط شاتل باکس انجام شد
کننده ی مورفین مرحله آموزش یادگیری شرطی در مقایسه با گروه دریافت . در گروه دریافت کننده متادون انجام شدتحلیل  مک نمار

                                                           
1. Shuttle box 

2. S.T.L-Step Through Latency 

3. T. D. C-Time in dark compartment 
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نتایج نشان داد که مصرف متادون بر مرحله  استفاده شد.  ها از آزمون ناپارامتریک مک نمار. برای تحلیل داده احترازی غیر فعال اجرا نشد
و عوارض متادون باعث گردیده که شته اکتساب یادگیری شرطی احترازی غیر فعال موش های وابسته به مورفین نر نژاد ویستار تاثیر دا

های موش گیریکاهش انگیزه و گوشه مشاهدات قبلی بیانگر ضعف عضالنی، مشکالت حسی و حرکتی، آموزش شاتل باکس انجام نگیرد.
 ت انگیزشی و حرکتی گردیده است. بنابراین متادون باعث مشکال است، مصرف کننده متادون بوده

 

 1جدول 
 گروه های دریافت کننده مورفین و مورفین + متادونمقایسه آماره     

 خطای میانگین انحراف استاندارد میانگین تعداد نمونه گروه ها

 0 0 300 6 مورفین
 0 0 0 6 متادون+ مورفین

بود که به   031/0برابر با  از از ورود به اتاق تاریک در مورد گروه های مورفین و مورفین + متادون و میزان احتر آزمون مک نمار

= 05/0) موثر بوده استبه طور معناداری فعال موش های وابسته به مورفین  غیر احترازی شرطی یادگیری معنای آن است که متادون در

p). 

 

 

 

 

 

 

 
 در گروه های مورفین و مورفین + متادون.  میزان احتراز از ورود به اتاق تاریک 1شکل 

 

 بحث

معتاد به مورفین نژاد  های نرژوهش حاضر با هدف تعیین اثر مصرف مزمن متادون بر یادگیری شرطی احترازی غیرفعال در موشپ
باعث شد مرحله آموزش شاتل باکس انجام نشود و های وابسته به مورفین نتایج نشان داد مصرف مزمن متادون در موش ویستار انجام شد.

کند های اپیوییدی سیستم عصبی مرکزی عمل میمتادون به عنوان آگونیست نسبی گیرندهدهنده تاثیر متادون است. این امر نشان
مقایسه با گروه کنترل شد و در  موجب افزایش یادگیری حافظه جا که مورفین خود به عنوان آگونیست نهایتاً از آن .(1977)مسکوویتز، 

گونه بودند. اثرات  گروه دریافت کننده متادون اینکه  تواند به تداخل عمل این دو ماده در هنگام نشستن روی گیرنده اپیوییدی بر گرددمی
د. متادون نکنمی ورتواند باعث ضعف عملکرد شناختی شود زیرا مطالعات نشان داده اپیوییدها از سد خونی و مغزی عبمستقیم متادون می

اثر سمیت عصبی ناشی از (. 2008؛تراموالس و همکاران، 2007؛ تراموالس و همکاران، 2014)لیائو و همکاران،  هاست نیز جزء آن
ء اپیوییدها در دستگاه عصبی مرکزی در مطالعات حیوانی گزارش شده است این احتمال وجود دارد که مشکالت شناختی افراد دچار سو

 (. 2014؛ وانگ و همکاران، 2015)مظهری و همکاران،  مصرف همراه با متادون باشدءتواند بر اثرات سمی مستقیم سوها مییاتمصرف اپ

 kو  δاپیوییدی هایگیرنده به نیز تریضعیف تمایل شود گرچهمی متصل μاپیوییدی هایگیرنده به بیشتر راسمیک متادون

 انانتیومتر که–R  دلیل همین به و است بیشتر آن به متادون S تمایل برابر از 20 تقریبا μ گیرنده به متادون Rدهد. تمایل می نشان

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 های صحرایی نر وابسته به مورفینحرکتی در مدل یادگیری احترازی غیرفعال با مصرف مزمن متادون در موش -اختالل حسی 

 

1313 

 آنتاگونیست یک همچون NMDHهای گیرنده بر اثرگذاری شامل اپیوییدی غیر خواص متادون. کندمی اعمال را اپیوییدی اثرات بیشتر

است )گاریدو و  شده شناخته کمتر تاثیرات این بالینی اهمیت دارد؛ گرچه سروتونین و نفرین نوراپی جذب استرئوسلکتیوباز مهار و غیررقابتی

که همانند اپیوئیدهای دیگر است  (. متادون اثر فارماکولوژیکی اثر اتصال گیرنده اپیوئیدی نوع 2014؛ لیائو وهمکاران، 2000ترکونیز، 

تر که عملکرد بخشی از آن شامل جذب خوراکی است متادون به عنوان یک دوز طوالنیتر و زمان کند اما با شروع آهستهاعمال می

شود به طوری که سی دقیقه بعد از مصرف در پالسما قابل تشخیص است و دارای یک نیمه شود و به سرعت جذب میخوراکی داده می

شود و ساعت بعد از مصرف حاصل می 4تا  2.5د ساعته است. به طور طبیعی غلظت پالسمایی حداکثری آن در حدو 24-36عمر حذف 

دهد. بنابراین متادون دارای یک اثرات حداقلی سرخوشی در مقایسه با دیگر اپیوئیدهاست ساعت خود را نشان می 24یک دوز نهایی پس از 

از برای جلوگیری موثر از محرومیت متغیر تواند اثر پیامدی همراه با محرومیت حاد اپیوئیدها را به حالت اول برگرداند اما دوز مورد نیو می

؛ تراموالس و 2007است. وابستگی به متغیرهای فیزیولوژیک که شامل نرخ متابولیکی و درجه تحمل باشد )تراموالس و همکاران، 

و حرکتی حاصل به صورت مستقیم باعث کاهش یادگیری و حافظه نشده بلکه بر اثر ضعف حسی  متادون لزوماًبنابراین  (.2008همکاران، 

 د.آموزش را نداشتن های دریافت کننده متادون توانایی انجام مرحلهشده موش
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