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مقاله پژوهشي 

يشگاهين در موش کوچک آزمايت از مرفيم رفتار سندرم محروميبر عاليسيدان مغناطياثر م

٣ياحمرر يامدكتر ،٢يسيد نفيسعدكتر ، ١پاکدليروز قادريفدكتر 

25/10/87، تاریخ پذیرش 16/05/87تاریخ دریافت

چكيده
يهـا درمان. ر باز مورد توجه اطباء و دانشمندان بوده استيها از دت از آنين محروميچنو همييبات دارويبه مواد و ترکيم وابستگيعال:پيش زمينه و هدف

اسـتفاده انسـان از   . شتر رشد داشته اسـت يبييمذکور؛ درمان دارويهان درمانيدر ب. ه شده استيب مواد وابسته کننده ارايانسان از آسييرهايبرايمختلف

ر مجـدداً مـورد توجـه    يان اخيدر ساليسيمغناطيهادانياثرات ميبررس. داردييانهيريها سابقه ديماريا بيها بيآسيدرمان برخيبرايسيمغناطيهادانيم

. شوديطور گسترده استفاده مهها بيماريبيدرمان برخيبرايسيمغناطيهادانيز از ميدر طب مکمل ن. دانشمندان قرار گرفته است

ن مورد يش پس از وابسته شدن به مرفيعنوان گروه آزماراس موش نر به٨عنوان گروه کنترل و راس موش نر به٦داد ن پژوهش تعيدر ا:كارمواد و روش

ن، به مدت يت از مرفيجاد سندرم محروميش قبل از ايگروه آزمايهاموشيصورت نگرفت وليماريگونه تچيگروه کنترل هيهادر موش. استفاده قرار گرفتند

قه يدر هر دقيهر موش در جدولين برايت از مرفيم سندرم محروميعال. قرار گرفتند) هرتز۱۰تسال، يليم٠٧/٠شدت (يسيدان مغناطير ميثدو ساعت تحت تا

، لرزش و يس زدن آلت تناسليدن، لي، دفع ادرار، دفع مدفوع، اسهال، پرقراريبيم مطالعه شده شامل؛ يعال. ديگرديقه با مشاهده عالمت درج ميدق٤٥تا مدت 

. س بوده استيتکانش مشابه سگ خ

س زدن آلت را نشـان ندادنـد در   يدو عالمت لرزش و لش نسبت به گروه کنترليگروه آزمايهان پژوهش مشخص نمود که موشيج حاصل از اينتا:هايافته

ش دو رفتار اسهال و دفع ادرار را نشان يگروه آزمايهااز موشيتعداد کمتر. م مورد نظر را نشان دادنديگروه کنترل عاليهاا بخش اعظم موشيکه همه يحال

را در ظـاهر  يشـتر ير بيت تاخيسندرم محرومير در زمان ظهور رفتارهايش از نظر تاخيگروه آزمايهاموش. دار بوديسه با گروه کنترل معنيدادند که در مقا

. س از خود نشان ندادنديدن و لرزش مشابه سگ خيپرين جهت در رفتارهاياز ايداريتفاوت معنيشدن رفتار دفع ادرار، دفع مدفوع نشان داده ول

. برخوردار استيخاصيدگيچيها از پوع و زمان بروز آنيبه مواد بوده و شين عامل تداوم وابستگيترت مهميسندرم محروميرفتارها:يريجه گيبحث و نت

کاهش . باشديشتريبيهاسميرنده مکانين اثرات در برگيرسد اينظر مبهيشود ولينسبت داده ميميکلسياهبه کاناليسيمغناطيهادانياگرچه اثر عمده م

رسـد  ينظـر مـ  بـه . ن رفتارها اسـت يبروز ايهاسميبر مکانير گذارياز تاثين شاخصيت از مرفيسندرم محروميز رفتارهايدرد و نياز رفتارهايا حذف برخي

.ر قرار دهندين رفتارها را تحت تاثياز ايادر هستند برخقيسيمغناطيهادانيم

يشگاهي، موش کوچک آزمايسيدان مغناطين، نالوکسان، ميت از مرفيسندرم محروم:هاد واژهيکل

١٣٨٨بهار،٤٠-٤٩ص، اولم، شمارهبيستمجله پزشكي اروميه، دوره 

٠٤٤١-٢٧٧٠٩٦٩:تماستلفن.١١٣٨صندوق پستي ،گروه فيزيولوژي،دانشکده پزشکي اروميه،جاده نازلو،اروميه: آدرس مكاتبه

Email: fgpakdell@umsu.ac.ir, info@fgpakdel.com

)نويسنده مسئول(دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي اروميه فيزيولوژي،استاديار١
دانشکده دامپزشکي دانشگاه اروميهفيزيولوژياستاديار٢
دكتراي دامپزشكي٣

مقدمه
هـاي بشـري   ها و ناهنجاريترين بيماريوابستگي به مواد از مهم

راهبردهاي درماني مختلف از گذشـته تـا بـه حـال بـراي      . است

دارويي مثـل؛  هايدرماندرمان اعتياد ارائه شده است كه برخي 

كي، سـم زدايـي   سم زدايي كوتاه مدت به كمك متـادون خـورا  

كوتاه مدت به كمك كلونيدين خوراكي، درمان نگهدارنده با 

غير دارويي مثـل؛  هايدرمانهاي اپيوئيدي و برخي آگونيست

گروه درماني، هيپنوتيزم درماني، شرطي كردن انزجاري، روش 

وابستگي . اندمداخله، روان درماني، اجتماع درماني از آن جمله

به مواد ضمن صرف بخش عمده منابع طبيعي جوامـع، باعـث   

مقاومتنوظهور،هايجمله بروز بيماريايي ازمشکالت عديده
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۸۸، بهار ۱، شماره ۲۰دوره مجله پزشکی اروميه

٤١

وع يآمار مربـوط بـه شـ   .گردديم...ناهنجار ويبه داروها، رفتارها

دهنـده گسـترش   مختلـف نشـان  يبه مـواد در کشـورها  يوابستگ

و عـالوه بـر آن مـواد    بـه مـواد مختلـف بـوده    يروزافزون وابسـتگ 

.)۱-۳(ند يآيبه جرگه مواد وابسته کننده در ميدتريجد

طور حاد سيستم پاداش مغز را تحريك هشتر مواد وابسته کننده بيب

. شـوند يمـ 1كنند و موجب بروز يك نوع پاداش يا تقويت مثبتيم

ن مواد موجب بروز تحمل يعنـي  ياما بايد دانست كه در دراز مدت ا

هـا  جاد سرخوشي و ساير پديـده ينياز به افزايش مصرف دارو براي ا

رسد كه در ارتباط با افـزايش پاسـخ   مينظر هاين اثرات ب. گردنديم

هـاي افزايشـي و   هـا و تنظـيم  در بعضي نرونcAMPدهي سيستم 

ــه اوپيوابســتگ. كاهشــي بعضــي رســتپورها باشــد دها جــز ييــويب

هـاي  ها بوده و به واسطه گيرندهين وابستگين و خطرناکتريترعيشا

گاه خاص مـواد اپيوئيـدي در مغـز، نخـاع، اعصـاب خودكـار، دسـت       

را بـروز  يم مختلف وابسـتگ يها عالر انداميساگوارش، قلب، كليه و

، دلتا 2هاي ميوگيرنده: اصلي اپيوئيدي شامليهارندهيگ. دهنديم
، ۲و ميـو  ۱ميـو  (ها شامل زير گروه اين گيرنده. هستند4و كاپا 3

هاي ديگر نيـز  گيرندهيبوده و برخ) ۲، كاپا ۱، كاپا ۲و دلتا ۱دلتا 

ــده6، اپســيلون 5امل ســيگما شــ ز جــزء يــن7هــاي اورفــان و گيرن

. )۴,۵(باشندمييديوئياوپيهارندهيگ

هـا بـه   درمـان يسابقه استفاده بشر از ابزارهاي مغناطيسي در برخ

در طب قديم پزشـكان از  . رسدح مييسال قبل از ميالد مس۲۸۰۰

سنگ آهنرباي طبيعي كه خاصيت مغناطيسي داشـته و مگنتيـت   

، تسكين وهاشدند، در طب سوزني، درمان برخي بيماريناميده مي

چـه از تـاريخ طـب قـديم    چنـان . كردنـد مـي كنترل درد اسـتفاده 

يآيد اطبا از جملـه بقـراط و جـالينوس از مغنـاطيس درمـان     برمي

ييهاي درماني دارورسد با ظهور روشنظر ميهب. كردنداستفاده مي

از قبيل گياه درماني، آرومـاترايي،  يهاي درماني قديمجديد، روش

ــول گرائيــده يهام ــه اف ــاني ب ــدوپــاتي و مغنــاطيس درم ــروزه . ان ام

ي طبـي اسـت كـه در    هاترين روشمغناطيس درماني يكي از مهم

هاي درماني مراحل ترقي كنار ليزرتراپي و فيزيوتراپي و ديگر روش

كند و براي پيدا كردن جايگاه درماني مناسب نيـاز  خود را طي مي

.)۶,۷(به تفحص و بررسي بيشتري دارند 

هـاي يــوني  كانـال يمغناطيسـي معمـوالً بــا دسـتکار   يهـا ميـدان 

م سـيتوزولي نـورون را   ي، غلظت کلسـ يكلسيميهامخصوصاً كانال

عنـوان پيـامبر ثانويـه فعاليـت     هم بيکلس. کننددستخوش تغيير مي

1 positive reinforcement
2 Mu
3 Delta
4 Kappa
5 Sigma
6 Epsilon
7 Orphan

كـه فعاليـت   دهـد زمـاني  يكيناز را افـزايش مـ  يهاپروتئينيبرخ

ي ميـدان مغناطيسـي بـا    هـا هاي يوني غشاء توسط سـيگنال كانال

وجود آمـده و در  هپديده رزونانس ب. يابدفركانس خاصي تداخل مي

اي غشاء به نوسانات منظم و قوي تبديل شده نتيجه نوسانات زمينه

.)۸(ابد يو بدين ترتيب رفتار سلول تغيير مي

هـا در  ن محرکيعنوان کم ضررتربهيسيکات مغناطيامروزه از تحر

يهـا ک هسـته يتحر. کننديها استفاده ميماريک و درمان بينيکل

يبـرا CNSيهاهستهيک برخي، تحريصورت انتخابهمغز بيعمق

يعملـ يهـا ه نقـش ينسون و تهيها مثل پارکيماريبيدرمان برخ

گـردد  يک استفاده مـ ينير کلهستند که ديمدرنيهامغز از روش

د يدانشمندان مختلف مويهاگذشته پژوهشيهادههيدر ط. )۹(

ن اثرات عمدتاً از يم درد بوده و ايبر عاليسيمغناطيهادانير ميتاث

سـتم  يمخصوصـاً س يديـ وئيستم اوپيرات در کارکرد سييق تغيطر

.)۱۰-۱۵(رد يگيصورت ميعصب

ــزرگ يهــاق نشــان داده شــده اســت کــه مــوشيــک تحقيــدر  ب

حاصـل از  يسيدان مغناطيقه در معرض ميدق۳۰که يشگاهيآزما

دان يـ م(انـد  هرتـز بـوده  ۲۰يالـ ۷با فرکـانس  ينوسيسيهاموج

را در يرات شاخصـ ييـ تغ) کـرو تسـال  يم۵/۰-۱معادل يسيمغناط

ــا ــد  يرفتاره ــان دادن ــود نش ــال . )۱۳(خ ــ۱۹۹۴در س يالديم

Fleming, Koren, Persinger  نشان دادند که قرار دادن کل بـدن

قـه  يدق۲۰کروتسال به مدت يم۱يسيدان مغناطيک ميوان در يح

ک يـ در درد حاصـل از تحر يش آستانه ضـد درد يموجب بروز افزا

دان يـ قه بعد از قطـع م يدق۲۰تا يدردين بيا. گردديميکيالکتر

mg/Kg 4ق يـ تزرحاصـل از يافته و مشابه رفتار ضددريز ادامه ين

کـات  يدرد حاصـل از تحر يشـات رو يالبته در آزما. باشدين ميمرف

ق يـ تزر. کشديز طول ميقه نيدق۳۰تا يدانين مير چنيتاثيحرارت

گردد يميسيدان مغناطير مينالوکسان موجب حذف هر دو نوع تاث

دان بـا فرکـانس کـم و    ين احتمال وجود دارد که ميا. )۱۰,۱۳,۱۶(

ــم ــتاتي ــيک مغناطيدان اس ــيس ــر از ميدياريو بس ــگ ــاداني يه

م از يرون رانـدن کلسـ  يـ ق بيـ متفاوت از طريبا الگوهايسيمغناط

cyclotronنامهم بين نوع اثر بر کلسيا. کننديدرون سلول عمل م

resonance ۱۷,۱۸(مشهور است( .

Thomas يسـ يمغناطيهـا دانيـ انـد کـه م  و همکاران نشـان داده

صـورت  هوانـات تحـت مطالعـه را بـ    يحيف رفتارهـا يو ضعيبيترک

يدهايق تشـد ير داده و از طرييدان تغيميوابسته به شدت و الگو

هـا موجـب بـروز    در غشاء سـلول يميکلسيهاانيجريرويدانيم

ها در وراء غشاء ونيييها و جابجابيدر شييايميرات الکتروشييتغ

هـا مخصوصـاً   ونيـ يو خـارج سـلول  ير داخل سـلول يز در ذخايو ن

و همکـاران نشـان   Vorobyovمطالعـه  . )۲۱-۱۹(گردد يم ميکلس

ييصـحرا يهـا در مـوش يبـ يترکيسيدان مغناطيداده است که م
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دكتر فيروز قادري پاكدل و همكاران...تيم رفتار سندرم محروميبر عاليسيدان مغناطياثر م

٤٢

ر ييـ توانـد باعـث تغ  ين مير وابسته به مرفيوابسته و غيشگاهيآزما

شتر ين بيوابسته به مرفيهار در موشيين تغيت مغز شده و ايفعال

و يديـ وئياوپيهارندهيالبته گ. )۲۲(ر وابسته است يغيهااز موش

۲-و آلفا۱-ک آلفايآدرنرژيهارندهيگر مثل گيديهارندهيگيبرخ

درد برهم کنش دارنـد  يبررويسيمغناطيهادانيدر بروز اثرات م

دان يـ ميريشـده اسـت بـا بکـارگ    ين پژوهش سعيدر ا. )۱۳,۲۳(

دان يـ ن اثـر م يوابسته به مرفيهاکنترل شده در موشيسيمغناط

ت يقابل مشاهده سندرم محروميرفتارهايبرخيبر رويسيمغناط

مطالعـه  ير جلـد يـ زصـورت هبق نالوکسان ين حاصل از تزرياز مرف

.گردد

كارمواد و روش
ــژوهش مــوش ــر ســفيد آزمايشــگاهي کوچــک يهــادر ايــن پ و ن

)Musculus albinos(ــرات ميبررســيبــرا يســيدان مغناطيــاث

تـا  ۲۵ن ياستفاده شده بيهامحدوده وزني موش. انداستفاده شده

قفـس  هر ي استاندارد بزرگ و در هاحيوانات در قفس. گرم بود۳۵

صورت آزادانه به آب هبها موش. شدندراس نگهداري مي۸به تعداد 

ارت اتـاق در  درجه حر.داشتنديدسترسيو کافغذاي استاندارد و 

هـا  مـوش اتـاق  شـرايط نـوري   ه وگراد بـود درجه سانتي۲۵حدود 

رطوبت تـابع  . ساعت تاريكي بود۱۲ساعت روشنايي و ۱۲صورت هب

و هاشرايط نگهداري و محيط قفس. شرايط رطوبتي هواي آزاد بود

ها بر اساس شرايط اعالم شده گيري و تزريق موشدستهنيز نحوه ب

يهـا هيو مطـابق توصـ  ت از حيوانات آزمايشـگاهي  قوانين حمايدر

. ه استبودينکيمعاهدات هلس

مـرفين  ژوهشداروهاي مصـرف شـده در ايـن پـ    :داروهاي مصرفي

ه شـده از  يـ ته(و نالوكسـان ) رانيـ ا-ه شـده از شـرکت تمـاد   يته(

ها از مرفين براي وابسته سازي موش. بودند)کايآمر-Sigmaشرکت 

كسان بـراي ايجـاد سـندرم محروميـت حـاد      استفاده شده و از نالو

صورت تصادفي هبراس۴۰ها به تعداد موش. استفاده گرديده است

با استفاده از ارقام تصادفي حاصل از ماشـين حسـاب، و نسـبت بـه     

. دنديتعلق دو رقم انتهايي به دو گروه كنترل و آزمايش تقسيم گرد

ر آن بررسـي  متغير اصلي ميدان مغناطيسي بوده و در يك گروه اث

از روش اسـتاندارد  هـا براي ايجاد وابستگي به مرفين در موش. شد

ب که طي چهـار  ين ترتيبه ا. شده تزريق مكرر مرفين استفاده شد

صورت داخل صفاتي هموش مرفين بروز، در هر روز سه بار براي هر

هـا  وابسته سازي موش. شدتزريق مييولوژيزيو محلول در سرم ف

صورت هب۱لحاظ روز تزريق و دوز مرفين، طبق جدولبه مرفين، از 

: زير مي باشد

يوابستگيالقايبرايق داخل صفاقين با تزريدوز مرف: )۱(شماره جدول 

تزريق اولتزريق دومتزريق سوم

75  mg/ kg50  mg/ kg50  mg/ kgروز اول

100  mg/ kg75  mg/ kg75  mg/ kgروز دوم

125  mg/ kg100  mg/ kg100  mg/ kgروز سوم

150  mg/ kg125  mg/ kg125  mg/ kgروز چهارم

الزم . بوده استساعت ۶ساعت و حداكثر ۴حداقل هافاصله تزريق

بـوده و  يشـتر يتلفـات ب ين روش دارايبه ذکر است که متاسفانه ا

ق، تعـداد  يـ مـوش جهـت تحق  يآوردن تعـداد کـاف  دسـت هبـ يبرا

انتهـاي روز چهـارم   در . ق قـرار گرفتنـد  يـ مورد تزرموشيشتريب

جهـت ايجـاد سـندرم    . نددشـ ها كامالً به مرفين وابسـته مـي  موش

ر يصورت زبهنالوكسان هيدروكلرايد mg/kg 3محروميت، از تزريق 

دقيقـه پـس از تزريـق    ۲الـي  ۱حـدود  . شـد اسـتفاده مـي  يجلد

.شدنالوكسان، عاليم سندرم محروميت ظاهر مي

ن يـ در ا:ات فنـي سيسـتم مولـد ميـدان الكترومغنـاطيس     مشخص

ک سيستم مولد ميدان الكترو مغناطيسي ساخت داخل يپژوهش از 

. ر استفاده شده استيبا مشخصات ز

طول هب، ۶۰۰چشمه مولد شامل دو عدد سيستم پيچ با تعداد دور)۱

قابليت تحمـل حـداكثر دو   ،اهم۵/۲مقاومت داخلي ،متر۶۰كلي 

متـر سـاخت   سانتي۲× ۲با هسته آهني نرم به ابعاد ،نآمپر جريا

ـ سانتي۲۰آلمان كه با فاصله phyweكارخانه  صـورت  همتر از هم ب

. اندشدهيمروبرو قرار گرفته و به حالت موازي به منبع تغذيه بسته 

۲ولـت مـوثر و   ۱۰يك دستگاه منبع تغذيه با قـدرت خروجـي   )۲

به توليد امواج مربعي دو فـازي ـ   آمپر كه توسط يك موج ساز قادر 

سينوسي ـ مثلثي بوده و يك سيگنال ژنراتور كـه قـادر بـه توليـد      

. باشدميHz۱ـ KHz۱۱۰فركانس در محدوده 

۳ (Box :  جهت قرار دادن حيوانات كه از جنس فيبر نازك به ابعـاد

كار نرفتـه و در  همتر كه در ساخت آن فلز بسانتي۲۰× ۲۵× ۳۰

متـر  سـانتي ۲×۲يي به ابعـاد  هاپنجره) يطولديواره (ه آن دو ديوار

۱در شـکل  . ي آهنـي قـرار داده شـده اسـت    هاجهت تعبيه هسته

اسـتفاده شـده آورده   يسـ يدان مغناطيستم مولد مياز سيريتصاو

.شده است
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شاتيکار رفته در آزماهبيسيدان مغناطيستم مولد مياز سيريتصاو:)۱(شماره شکل 

ه ذكر است سيستم فوق قـادر بـه توليـد ميـداني بـا شـدت       الزم ب

دان يـ مقـدار شـدت م  . باشـد گوس در مركز آن ميميلي۲۰±۷۰۰

ن پـژوهش  يـ در ا. شـد يتسـالمتر کنتـرل مـ   لهيوسـ هبيسيمغناط

دو-يهرتـز، مـوج اسـتفاده شـده مربعـ     ۱۰فرکانس استفاده شده 

۷۰(تساليليم۰۷/۰معادل يسيدان مغناطي، مقدار شدت ميفاز

در درون جعبـه  يصـورت جمعـ  هوانات بيح. بوده است) کروتساليم

زمـان  مـوش هـم  ۴ش يقرار گرفته و در هر آزمايسيدان مغناطيم

. گرفتنديقرار ميسيدان مغناطير ميتحت تاث

دان يـ مطالعـه اثـر حـاد م   يبرا:يسيدان مغناطيروش استفاده از م

کـه  ني، پس از انيت از مرفيم سندرم محروميعاليرويسيمغناط

هـاي  دنـد، مـوش  ين گرديکامل به مرفيها دچار وابستگهمه موش

ساعت در محوطه ميدان مغناطيسي ۲تحت آزمايش ابتدا به مدت 

کـه رفتـار   نيـ ايبرا. گرفتندتسال قرار ميميكرو۷۰-۱۰۰به اندازه 

يمذکور موجب دور شدن از محدوده مرکـز يهاجستجو در موش

اجازه يسيدان مغناطيم ساعت قبل از تابش ميقفس نگردد حدود ن

.ابنديد سازش يط جديبا محيهاشد تا موشيداده م

ک يـ يهـا در طـ  که مـوش نيپس از ا:نيت از مرفيسندرم محروم

وانـات  ين وابسـته شـدند، ح  يبـه مـرف  يق صـفاق يدوره کامل با تزر

وابسته يهاک گروه از موشي. وابسته شده در دو گروه قرار گرفتند

گـر  يقرار گرفتـه و گـروه د  يسيدان مغناطير مين تحت تاثيبه مرف

با تزريق نالوكسـان بـه   . قرار نگرفتنديسيدان مغناطير ميتحت تاث

عاليـم حاصـل از محروميـت    ير جلديصورت زهب3mg/Kgزان يم

ده يـ در هر دقيقه نوع عالمـت د ياجاد و بر اساس روش مشاهدهيا

ه و در يتهير ابتداء جدول خاصن کايايبرا. شدشده يادداشت مي

ت در جـدول  يـ م سـندروم محروم يـ ا وجود عاليقه شروع و يهر دق

م در هـر دو گـروه ثبـت و سـپس توسـط      يعال. ديگرديمشخص م

از نظـر زمـان   ) t-test, Chi-Square(مناسـب  يآمـار يهـا آزمون

ز يزان زمان حضور و تعداد عالمت مشاهده شده مورد آناليشروع، م

۰۵/۰هـا ن آزمونيدر ايداريسطح معن. گرفتنديرار مسه قيو مقا

. بوده است

رفتـار  هـا ن بـا مشـاهده آن  اکـه معمـوالً محققـ   ين عالئمـ يترمهم

، دفـع  ١کننـد شـامل؛ دفـع ادرار   ين را مطالعه ميت از مرفيمحروم

، ]مشابه لرزش حاصـل از سـرما  [٥، لرزش٤، پريدن٣، اسهال٢مدفوع

1 Urination
2 Defecation
3 Diarrhea
4 Jumping
5 Shivering
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، بـه هـم   ٢جيـغ زدن ،١سيمثـل سـگ خـ   ي، حركات تکانش]سرما

٦قـراري بيو ٥، افتادن پلك٤، ليس زدن آلت تناسلي٣پيچيدن بدن

ا تکرار هـر کـدام از   ين بروز ان مطالعه محققيدر ا. باشديم٦قراري

ب کـه  يـ ن ترتيبه ا. کردنديثبت ميستيم مذکور را در چک ليعال

م ثبت شده و تا يقه رخداد هر کدام از عاليهر موش در هر دقيبرا

. افتييم تداوم ميثبت عالقه يدق۴۵

هايافته

قـرار  يسـ يدان مغناطيـ ر مين که تحت تاثيدر گروه وابسته به مرف

ش مربـوط بـه   يسر موش در آزما۸، تعداد )شيگروه آزما(داشتند 

ن مورد مطالعه قرار گرفته يت از مرفيم سندرم محروميمشاهده عال

ــه مــرف يدر حال ــاثيکــه در گــروه وابســته ب ــدون ت ــمر ين و ب دان ي

يراس مـوش مـورد مطالعـه رفتارهـا    ۶) گروه کنترل(يسيمغناط

ر از يـ مـوش غ ۲هـر گـروه   يبرا. ن قرار گرفتنديت از مرفيمحروم

د ييـ جداگانـه جهـت تا  صـورت هبـ وارد شده در مطالعـه  يهاموش

ق يـ بـا تزر ) يمـار قبلـ  يگونـه ت چيبدون هـ (ن يوابسته شدن به مرق

.نالوکسان استفاده شد

گـروه کنتـرل و   يهـا مشاهده شده در مـوش يرفتارهاتعداد ) الف

:هاسه آنيش و مقايآزما

1 Wet-dog shake
2 Screaming
3 Writhing
4 Penis licking or Ejaculation
5 Ptosis
6 Restlessness

يهامشاهده شده در کل موشيتعداد رفتارها۱در نمودار شماره 

کـه هـر   ييهاتعداد موش. ش آورده شده استيگروه کنترل و آزما

ا عدم بروز رفتـار ثبـت شـده    ياند بر حسب بروز رفتار را نشان داده

. است

کدام از چيس زدن آلت در هيش دو عالمت؛ لرزش و ليآزمادر گروه

دن و يـ ، پرقـراري بـي عالمت ۳ده و تنها در يمشاهده نگردهاموش

در . ن گشـتند يت از مـرف يمحروميدچار رفتارهاهااسهال همه آن

آورده شـده اسـت،   ۱که در نمودار کنترل همچنانيهاگروه موش

قـرار  يسـ يدان مغناطير ميتحت تاث(گروه کنترل يهاموشيتمام

دن و يـ ، دفع ادرار، دفع مـدفوع، پر قراريبيرفتار ۵) نگرفته بودند

ش يرفتار اسهال و لرزش ب۲س را نشان دادند و در يلرزش سگ خ

ن گروه از يدر ا. اندت را نشان دادهيرفتار محرومهادرصد آن۵۰از 

آن يهـا وجود نداشتند که همـه مـوش  ياد شده مواردييرفتارها

. را نشان نداده باشندگروه آن

ثبت شده در دو گـروه بـا   يتعداد جور شده رفتارهايسه آماريمقا

نشـان  Fisher’s exact testو Chi-squaredيز آمارياستفاده آنال

ياز موارد دارايمشاهده شده در دو گروه در برخيداد که رفتارها

ن يـ در ايدارينـ سطح مع. بوده است) p<0.05(دار ياختالف معن

ز نشـان  ين اختالف را نيا۱نمودار. انتخاب شده بود۰۵/۰ها آزمون

.دهديم

تعداد عالیم سندرم محرومیت ار مرفین در گروه هاي آزمایش و کنترل
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راری  بیق ع ادرار  دف دفوع   ع م دف دن  پری س    لرزش سگ خی اسھال  س زدن آلت   لی رزش  ل

عالمت

وه 
گر

ر 
 ھ

در
اد 

تعد

گروه آزمایش

گروه کنترل

.هاي آزمايش و کنترلداد و تفاوت تعداد رفتارهاي سندرم محروميت از مرفين مشاهده شده در دو گروه موشتع):۱(نمودار شماره 

p<0.05دار با نشان دهنده اختالف معني*
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س زدن آلت يگردد دو گروه در دو عالمت ليکه مشاهده مهمچنان

ن دو رفتـار در گــروه  يـ بـوده و ا يدياخـتالف شـد  يو لـرزش دارا 

قـرار گرفتـه بودنـد    يسيدان مغناطيش که تحت ميآزمايهاموش

است که در دو رفتار اسـهال و  ين در حاليه نشده است، و امشاهد

. باشنديميدارياختالف معنيز دارايدفع ادرار ن

ن يتــراز ســادهيکـ يمشــاهده شــده ياخـتالف در تعــداد رفتارهـا  

ها و موجـود  در بافتيسيدان مغناطيگر اثرات منشانيهاشاخص

مطالعـه  . باشـد يمنهان آنيتريباشد اما تنها شاخص و قويزنده م

ق و يــتور دقيازمنــد مــانين1يــياقــات مشــاهدهيتــر در تحققيــدق

د خـاطر نشـان سـاخت کـه در     يالبته با. باشديرفتارها ميدستگاه

در هـا استدالل اخـتالف آن يرفتارها برايريگيپيمطالعات رفتار

يخاصيهات رفتار روشيکسان نبوده و بسته به ماهيهمه رفتارها 

.ددگرياتخاذ م

1 Observational

عـالوه بـر   يسـ يدان مغناطيـ ر ميتاثيبررسيدر مطالعه حاضر برا

ن، يت از مرفيم محروميتعداد رفتار مشاهده شده در زمان ثبت عال

ر در شـروع رفتـار و در   يزان زمان استمرار رفتار، تاخيدرخصوص م

.ز استفاده شده استيقطع رفتار نيهارفتارها از دورهيبرخ

ثبـت  يزان زمان استمرار رفتارهايبر ميسياطدان مغنير ميتاث) ب

شده

، دفـع ادرار،  قراريبييزان زمان استمرار رفتارهايميسه آماريمقا

Wilcoxon rank sumدن، اسهال با استفاده از تست يدفع مدفوع، پر

testاز رفتارهـا از جملـه اسـهال و    ينشان داد که دو گروه در برخ

نشان دهنده ۲نمودار . دهنديان منشداريمعنياختالف قراريبي

. باشديسه مين مقايا

میزان زمان استمرار رفتار مشاهده شده در موشهاي گروه کنترل و آزمایش 
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بیقراري دفع ادرار  دفع مدفوع  پریدن اسهال
نوع رفتار
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ن ا
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گروه آزمایش

گروه کنترل

، دفع ادرار، دفع مدفوع، پريدن، اسهالقراريبيمقايسه آماري ميزان زمان استمرار رفتارهاي : )۲(نمودار شماره 

۰۵/۰يدارمعنيسطح *

شـود در زمـان اسـتمرار و    ديده مي۲که در نمودار همچنان

ــي  ــاي ب ــتالف   دوام رفتاره ــهال اخ ــع ادرار و اس ــراري، دف ق

قـراري  داري وجود دارد با اين تفاوت کـه در رفتـار بـي   معني

ي هـا هاي آزمـايش بيشـتر از مـوش   قراري در موشميزان بي

ادرار و اسـهال  که در رفتارهاي دفعباشد در حاليکنترل مي

. باشدي آزمايش کمتر ميهاميزان استمرار در موش
تواند اطالعات مطالعه پراکندگي زماني شروع رفتارها مي

هاياستفاده از سريآناليز تحليلي با. بهتري را ارايه نمايد

. کار استفاده گرديدزماني نقاط اختالف در رفتارها براي اين
روز رفتار دفع ادرار و دفع پراکندگي زمان ب۳در نمودار 

شود که ديده ميهمچنان. مدفوع نشان داده شده است
هاي گروه کنترل پراکندگي ظهور رفتار دفع ادرار در موش

هاي گروه که در موشعمدتاً در شروع تزريق بوده در حالي
۳۰هاي دورتر و حتي گاهي بيشتر از آزمايش در زمان

دار بودن اين گر معنيبيانمقايسه آماري . داددقيقه رخ مي
.باشدميp<0.05اختالفات با 
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□

گروه آزمایشپراکندگی تاخیر در بروز رفتار دفع مدفوع در موشهاي گروه کنترل و 

▲ ▲▲▲

)دقیقه(زمان 

5 10 15 20 25 30 35

▲موشهاي گروه آزمایش 
□موشهاي گروه کنترل    

▲ ▲□□
□ □ □
□

گروه آزمایشپراکندگی تاخیر در بروز رفتار دفع ادرار در موشهاي گروه کنترل و 

▲

ش و کنترليگروه آزمايهاع زمان بروز رفتار دفع ادرار و دقع مدفوع در موشيتوز:)۳(نمودار شماره 

۳۰يبروز رفتـار در بـازه زمـان   يز پراکندگيدر رفتار دفع مدفوع ن

در يسـ يمغناطدان يتحت ميهاقه از هم متفاوت بوده و موشيدق

گـر  انيـ بيسـه آمـار  يمقا. انـد رفتار را نشان دادهيرتريديهازمان

.باشديمp<0.05ن اختالفات با يدار بودن ايمعن

دن و رفتار تکـانش  يبروز رفتار پريهازمانيپراکندگ۴در نمودار 

. نشـان داده شـده اسـت   هـا س در دو گروه از مـوش يمثل سگ خ

در زمـان  داريمعنيگردد تفاوت ياج مکه از نمودار استنتهمچنان

هـا مـوش يبـاً تمـام  يسـت و تقر ين رفتارها قابل مشـاهده ن يبروز ا

رسـد  يبه نظر م. دادندين رفتار را نشان ميق ايبالفاصله بعد از تزر

در زمـان خـاص   يتـراکم کمتـر  ين رفتارها دارايبروز ايپراکندگ

ک زمـان خـاص   يـ در هـا توان در همه موشيبوده و بروز آن را نم

. مشاهده نمود

)دقیقه(زمان 

5 10 15 20 25 30 35

▲موشهاي گروه آزمایش 
□موشهاي گروه کنترل    

▲ ▲▲
▲

▲
▲

□□□
□

□□

پراکندگی تاخیر در بروز اولین رفتار لرزش همانند سگ خیس در موشهاي
گروه کنترل و گروه آزمایش

)دقیقه(زمان 

5 10 15 20 25 30 35

▲موشهاي گروه آزمایش 
□موشهاي گروه کنترل    

▲
▲▲▲

▲
▲

□□
□

□
□

□

آزمایشپراکندگی تاخیر در بروز رفتار پریدن در موشهاي گروه کنترل و گروه 

ش و کنترليگروه آزمايهاس در موشيدن و تکانش مثل سگ خيع زمان بروز رفتار پريتوز:)۴(نمودار شماره 
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يريجه گيبحث و نت
ــار رياســتفاده انســان از ذرات بســ ــز ي ــانو کــه داراي خصــلت يا ن

ها ازيماريبيدرمان برخيبرايروشنيهاهستند افقيسيمغناط

در حـال  . گر باز کرده استيده ديچيپيهايماريجمله سرطان و ب

رسد ينظر مداشته و بهيعيس رشد سرينانومغناطيحاضر تکنولوژ

جاد يرا ايرات شگرفييز تغير علوم نيبلکه در ساينه تنها در پزشک

ها باعـث  يماريبيس بر درمان برخير مغناطيروند تاث. نموده است

يپزشکان استفاده مداوم و روزمره آن بـرا يشده است از نظر برخ

.)۸(ه گردديها توصيماريبياز بروز برخيريجلوگ

ا يـ بـر آسـتانه تحمـل درد    يسـ يمغناطيهـا دنيبحث بر سر اثر م

ن يـ گـر ا درد حاصل از عوامل مختلـف روشـن  يهايرات رفتارييتغ

ز يـ دان و نيـ بر اساس نوع ميسيمغناطيهادانيمطلب است که م

ن يـ ا. گردنـد يدرد مـ ير رفتارهـا ييا تغيموجب بروز هاشدت آن

ن يـ هسـتند کـه بتواننـد ا   يمولکوليهاسميدنبال مکانهمطالعات ب

ج يکـه در بخـش نتـا   همچنـان . )۱۵,۱۶(ند ير نمايرات را تفسييتغ

نشان دهنده رفتارهـا در هـر دو   يهاآورده شده است، تعداد موش

رسـد در گـروه   ينظـر مـ  ستند و بهيش و کنترل مشابه نيگروه آزما

ــيش برخــيآزمــا ــا شــامل ل ــرزش در ياز رفتاره ــت و ل س زدن آل

رفتارهـا  ياند و برخـ ن رفتهياز بيسيدان مغناطيتحت ميهاموش

ن مطلب يد ايرات مويين تغيدار اياختالف معن. اندافتهيز کاهش ين

هـا و  د در بافـت ير شـد يقـادر بـه تـاث   يسـ يدان مغناطيـ است که م

. رفتارها استيبروز برخيبدن برايهاسلول

بـدن  يروياثـرات آهسـته و کمـ   يف دارايضعيسيدان مغناطيم

ن نـوع  ير ايتاث. باشديحاد و کوتاه مدت ميهاوانات در استفادهيح

. گردديشتر و بهتر ظاهر ميمدت بيطوالنيهاها در استفادهدانيم

ها نشان داده است درد حاصل از حرارت در موشيالبته مطالعه رو

يسـ يدان مغناطيبا ميتواند حتيکه رفتار درد حاصل از حرارت م

ن يـ ا. )۱۳(ابـد  ييدارير معنييتغ) قهيدق۳۰(ار کمتر يبا مدت بس

ف يضـع يسيمغناطيهادانير مياند که تاثنوع مطالعات نشان داده

يابيـ ار کوتاه قابـل توجـه و قابـل ارز   يها در زمان بسبافتيز روين

مـدت زمـان   يشـگاه يآزمايهـا قات حاضر موشيدر تحق. باشديم

ن يبنـابرا ) سـاعت ۲(قرار داده شده يسيدان مغناطيدر ميشتريب

وان يـ دن حبـ يدر رويشترينان بيبا اطميسيدان مغناطير ميتاث

. رخ داده است

اعمـال  يسـ يدان مغناطيـ ج عنوان شـد م يکه در بخش نتاهمچنان

جاد کرده و منجـر بـه   ير اييرفتارها کامالً تغيشده توانست در برخ

گـر  يديکه در برخـ يدرحال. ش گردديآزمايهاحذف آن در موش

بهم زده و توانست شروع و اسـتمرار  يان رفتار را از نظر زمانيالگو ب

. ر دهديين را تغآ

ياديـ ت زياهميمولکوليرات مشاهده شده از نظر سلولييقطعاً تغ

در هـا رات در سـطح سـلول  ييـ توان اذعان نمـود کـه تغ  يدارند و م

شده و مجموعه يها جمع بندستمير سيسايو حتيستم عصبيس

. کنـد يمـ ييک رفتار خودنمايبه عنوان يستم عصبياز سيخروج

ده بـوده و  يـ چيپين رفتـار يت از مرفيم محرومرفتار درد در سندر

ـ ييو احشايکريدرد پيرهايمس يشـدت دچـار دگرگـون   هدر آن ب

بـه  يز در اثـر عـدم دسترسـ   ين رفتارها که در انسان نيا. گردنديم

برگشت مصرف يد عامل اصليگردد، شايجاد ميمواد وابسته شده ا

. باشديمهاکننده مواد به استفاده از آن

منتشر شده است ۲۰۰۴و همکاران که در سال Shupakت مطالعا

قـادر  يسـ يمغناطيهـا دانيـ از مين مطلب است که برخـ يد ايمو

وانات يحيا برخيهان در موشيمانند مرفيهستند اثرات ضد درد

. )۱۴(ت آن بکاهنـد  يـ م محروميـ از شدت عاليجاد کنند و بنوعيا

را در EEGيقادر هستند الگوهـا يسيمغناطيهادانين ميچنهم

ن يا. ر دهنديين را تغيمار شده با مرفيز تيمار نشده و نيتيهاموش

تواننـد  ين ميت مرفيحاصل از محرومير رفتارهاييرات در تغييتغ

)۲۲(ل باشند يدخ

عنوان شده اسـت  يسيمغناطيهادانيآنچه که درخصوص اثرات م

ينويـ يهـا رات آن بـر عملکـرد کانـال   يشتر بر حول محـور تـاث  يب

يميکلسـ يهـا کانال. گردديم ميم و کلسيسديهاونيخصوص به

طـور  هبهان کاناليگردند چون ايان ميقات بيشتر در تحقيژه بيوهب

ر يتوانند تحت تاثيهستند و ميرزونانسيهايژگيويمشخص دارا

رات ييـ خـود تغ ير رزونانس عملکردييبا تغيسيمغناطيهادانيم

در يميکلسـ يهـا کانـال . نـد يجاد نمايايرا در سطح سلوليموثر

يمتفاوتيهامتفاوت پاسخيهايژگيبا ويکيکات الکتريحضور تحر

ن نـوع  يـ و حافظه بـا ا يريادگيند يدر فرآيدهند و حتيه ميرا ارا

موجود زنده يسميو ارگانيستميسيرات قادر هستند رفتارهاييتغ

قادر يبراحتيو بافتيرات در سطح اندامين نوع تاثيا. را برهم زنند

.)۱۸,۱۹,۲۴,۲۵(گردد يرات عملکرد مييبه تغ

ز در بـروز اثـرات   يـ اتورها نيترها و مـد ينوروترانسـم يدخالت برخـ 

. مطالعـات مطـرح شـده انـد    يتوسـط برخـ  يسيمغناطيهادانيم

مغز يکيتحريرهاين نوروترانسمياز موثرتريکيعنوان گلوتامات به

هـا م در سـطح سـلول  يوابسته به کلسـ يهارندهيق گيعمدتاً از طر

ق يـ لـف نقـش گلوتامـات از طر   مختينـدها يدر فرآ. دينمايعمل م

عالوه . مشخص شده استيم داخل سلولير سطح و مقدار کلسييتغ

ز عمـل  يـ ترها نير نوروترانسـم يق سـا يـ م گلوتامـات از طر يبر کلسـ 

ا يـ م و يحضـور کلسـ  ماً وابسـته بـه  يمسـتق هاد که خود آنينمايم

م يرمستقيطور غها با آن بيم بوده و يرات کلسييتغيرات و الگوييتغ

ر ييـ ط تغيجـاد شـرا  يبا ايکيتحريهافرکانس. باشندير ارتباط مد
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موجب يو خارج سلوليم از منابع داخل سلوليش کلسيورود و رها

. )۲۶(گردند يها و موجود زنده ممختلف در سلوليبروز رفتارها

يهـا دانيـ اند که مهم وجود دارند که نشان دادهيگريگزارشات د

ز يمکرر نيريدر حضور نالوکسان با بکارگ. قادر هستنديسيمغناط

گـردد  يدرديباعـث بـروز بـ   يسيدان مغناطيهمراه مقادر است به

اعمـال  يباً تماميد خاطر نشان ساخت که تقرين نکته را بايا. )۱۲(

اطالعـات در  يبنـد جـه جمـع  يهـا نت وانات و انسـان يحيو رفتارها

ر در آن موجـب بـروز   ييـ بوده و هرگونـه تغ يمرکزيستم عصبيس

ز گزارش شده است ير نيمطالعات اخيدر برخ. گردديرفتار مرييتغ

يهــادانيـ در مواجـه بـا م  يــيادار و گسـترده رات دامنـه ييـ کـه تغ 

رخ هـا آنيهـا رنـده يا گيـ ترها و ينوروترانسميدر برخيسيمغناط

وانـات  يحيمواجـه طـوالن  ين اثراتـ يبـروز چنـ  يالبته برا. دهديم

ج ينتـا . )۲۳(است يزم و ضروراليسيدان مغناطيبا ميشگاهيآزما

ن مطلـب اسـت کـه بـروز، تکـرار و      يـ گـر ا ن مطالعه در کل نشانيا

کسان و مشابه تحت يطور هن بيت از مرفيمحرومياستمرار رفتارها

ن يـ ن مسئله گـواه ا ياند و اقرار نگرفتهيسيمغناطيهادانير ميتاث

ير در بـروز و تـداوم رفتارهـا   يـ درگيهـا سميمطلب است که مکان

يهااز هستهياريبسيريل درگيدلهد بيشاکسان نبوده ويمختلف 

طور هز بينيسيمغناطدانير ميمورد مطالعه تاثيدر رفتارهايمغز

روشـن شـدن   يرسد براينظر مبه. دهديکسان در رفتارها رخ نمي

قـات  يد تحقيـ رات باين تـاث يـ در ايعصبيهارها و هستهينقش مس

.رديصورت بگيترقيدق
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