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 چکیده

را  یمرکز یشده و خستگ یانقباض یتدر پاسخ به فعال یعضالن یرویکاهش ن و عضله یورزش وامانده ساز منجر به خستگ مقدمه:

مطالعه  ینده است. انش  شناخته یخوب به یخستگ یدهو پد یبر عملکرد عضالت اسکلت یوئیدهااثرات اوپ یگرد یدارد. از سو یدر پ
 .یدو اجرا گرد ینر طراح ییدر موش صحرا یو مرکز یعضالن یبر خستگ یاکدوز تر  تک یقاثر تزر یابیباهدف ارز

طور  ها به گرم انجام شد. موش 220-270 یبیبا وزن تقر یستارنر نژاد و ییموش صحرا 21 یبر رو ی،مطالعه تجرب ینا روش کار:

 یعبدون شنا توز یاک( و گروه تریصورت خوراک  )به یاک با ورزش شناکننده تر وه کنترل، گروه دریافتگروه شامل: گر 3در  یتصادف
 sedation) یوانآرامش ح یزانم ینمره ده یستماز س یمرکز یاز تست شنا و خستگ یعضالن یخستگ یابیمنظور ارز  شدند. به

scoreشامل الکتات یعضالن یخستگ یرهایمتغ یریگ اندازه یآن برا یگرفته شد و پالسما یواناتخون ح یت( استفاده شد. درنها 
و  SPSS  22یافزار آمار ها از نرم داده یآمار یل. در تحلدفرستاده ش یشگاه( به آزماCPK) ینازفسفوک ینکرات ( وLDH) یدروژنازده

 استفاده شد. T-testو  ANOVA یها آزمون

 کمتر بود داری یطور معن با گروه کنترل به یسهدر مقا یاکتر کننده یافتگروه در زمان شنا در  نشان داد که مدت یجنتا ها: یافته

(001/0(p<. 001/0)با گروه کنترل کمتر بود  یسهدر مقا یاکتر کننده یافتدر گروه در ی نیزمرکز یخستگp<  .(یافتدر ینهمچن 
 >p). 05/0) یدگرد یمرکز یباعث کاهش خستگ یواناتدر ح ناو بدون انجام تست ش ییتنها به یاکتر

در موش  یمرکز یو کاهش خستگ یعضالن یخستگ یشباعث افزا یاکدوز تر  تک یقمطالعه حاضر نشان داد که تزر :گیری یجهنت

 .شود ینر م ییصحرا

 یمرکز یخستگ ی،عضالن یخستگ ی،ورزش یتفعال یاک،تر :ها یدواژهکل

 مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت     

      1398زمستان  -پاییز ،2، شماره 6دوره 

 صحرایی نرموش  ی و مرکزی درناثر مصرف تک دوز تریاک بر خستگی عضال سیبرر
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 ی و مرکزی در موش صحرایی نرعضالن یبر خستگ یاکاثر مصرف تک دوز تر یبررسو همکاران/  احمدی

 

   1398زمستان  -ییز، پا2اره ، شم6/ دوره یرفتج یمجله دانشگاه علوم پزشک

 

 مقدمه
 یدعضله در تول ییش توانابه مفهوم کاه یعضالن یخستگ

 یعصب یستم)در سطح س یدو بخش مرکز یبوده که دارا یرون
 یعصب یوستگاه)در سطح عضله و پ یطیو مح (یمرکز

 یددر تول ییعدم توانا یبه معنا ی. خستگباشد یم( یعضالن
 یفتعر یزیکیف های یتفعالانجام  یزم براال یعضالن یروین
در  یمارانب یاتشکا ینیعترشااز  یکی یدهپد ین. اشود یم

و مشکل در انجام کارها نمود  یاست و با کاهش انرژ ینیککل
(. 3، 1) کاهد یماز عملکرد ورزشکاران  ینو همچن کند یم یداپ

به دو صورت حاد و مزمن )که  توان یمرا  یعضالن یخستگ
دا یپ یلو با استراحت تقل یدهبه طول انجام هاماهاز  یشب

 .(5 ،4) مودن بندی یمتقس( کند ینم
همچون  یمتفاوت یکه پارامترها اند دادهنشان  مطالعات

(، تجمع یننفر یو نوراپ ین)سروتون یترهانوروترانسم ییرتغ
در عضله،  1(LDH) دهیدروژناز مانند الکتات هایی یتمتابول

ها یونم باالنس خون و عد یاناختالل در جر یداتیو،استرس اکس
 ییراهکارها یافتن(. 6 ،1نقش دارند ) یعضالن یخستگ یجاددر ا

دانشمندان  توجه موردهمواره  یعضالن یکاهش خستگ جهت
 یدروالکیو همکاران نشان دادند که عصاره ه ی. خاتمباشد یم

همراه است  ییدر موش صحرا یعضالن یپسته با کاهش خستگ
و همکاران نشان  یانزمان طتوس . همچنین در مطالعه دیگر(7)

 نماید یم یجادا یواندر ح یاثرات ضد خستگ 2ینروگزروتتدادند 
 یرنظ یسرم یومارکرهایاز آن است که ب ی(. مطالعات حاک8)

 ینازفسفوک یناتکر
3
(CPK) یدروژنازو الکتات ده (LDH) 

 یتاز اهم یعضالن یو خستگ یبآس یژهو های یمآنز عنوان به
 .(9) ندبرخوردار هست یخاص

 خانواده متعلق به 4خشخاش گیاه است که از یا ماده تریاک

 Papaveraceae یزیولوژیبر ف یو اثرات متفاوت یدآیدست مب 
از پنجاه نوع  یشدارا بودن ب یلبه دل این مادهو رفتار دارد. 

دارد  یمتنوع یاربس یکو پاتولوژ یکاثرات فارماکولوژ ید،آلکالوئ
 یدشد یکنترل دردها یهستند که برا تییبادها ترکیوئی(. اپ10)

 یاما عوارض ؛شوند یممزمن استفاده  یدردها ینحاد و همچن
، کاهش حرکات روده و تحمل به اثرات ضد درد وابستگی یرنظ
که  یاز عوامل یکی(. 11) یداستفاده آنها را محدود نما تواند یم

                                                           
1
 Lactate Dehydrogenase 

2
 Troxerutin 

3
 Creatine phosphokinase 

4
Papaver  somniferum  

 یداپ رایشورزشکاران به سمت مواد گوناگون و داروها، گ
توان عضله و کاهش  یشو افزا یاز خستگ یشگیریپ نندک یم

که ورزش  اند دادهنشان  ین(. مطالعات همچن12) باشد یمدرد 
 یو رفتار یدر اختالالت شناخت یراهکار درمان یک عنوان به

 دارد تأثیر ییصحرا یها موشدر  ینبه مورف یاز وابستگ یناش
(13). 

و  یطیمح ،یمرکز یعصب یستمدر س یوئیدیاپ های یرندهگ
 یقبه آنها از طر یوئیدهاقرار داشته و بعد از اتصال اپ ها بافتدر 
 یزیولوژیکو پاتوف یزیولوژیکاعمال ف ،رسانی یامپ یرهایمس

تنفس و گوارش،  یستمدرد، کنترل س یلتعد یرنظ یمختلف
. مصرف دپیوند میبه وقوع  5یونورودژنرات های یماریبو  یوابستگ

تنفس و استخوان با  ی،عروق یقلب یستمس بر تأثیربا  یوئیدهااپ
(. مطالعات نشان 16، 14) نماید میتداخل  یورزش یها یتفعال
وابسته به  صورت به یوئیدیاپ یرندهگ یها یستکه آگون اند داده

(. 17روده نقش دارند ) یردوز بر انقباض عضالت صاف نظ
عضله  یدر اختالل انقباض یوئیدیاپ یستمنقش س ینهمچن

 نشان داده شده ییکلستاز در موش صحرا یقلب در ط ییالرپاپ
 یومتریومبر م یوئیدهااپ یاثر مهار ییگرد  مطالعه(. در 18است )

از (. 19است )باردار نشان داده شده ییصحرا یها رحم موش
و  یدر عملکرد عضالت اسکلت یوئیدهانقش اپآنجایی که 

و  نشده است شناختهکامل  طور به یعضالن یخستگ ینهمچن
و  یطیمح یبر خستگ یوئیدیاپ یستممطالعات نقش سهمچنین 

 یدر ط یانقباضات عضالت و قدرت عضالن ینو همچن یمرکز
اثر  یمطالعه حاضر بررسهدف  .اند نکرده یساز  شفافورزش را 

  باشد. می یو مرکز یعضالن یبر خستگ یاکتر دوز  تک

 روش کار

 بندی گروهو  یشگاهیآزما یواناتح
نر نژاد  ییسر موش صحرا 21 بر روی ی،لعه تجربمطا این 

 یوانات. حیدگرم انجام گرد 220-270 یدر محدوده وزن 6یستارو
 یکلو س یگراددرجه سانت 22-24 یجداگانه در دما یها در قفس

شدند.  ینگهدار یکیتارساعت  12و  ییساعت روشنا 12 ینور
ن در زما جز بهدر تمام مدت  یمخصوص موش و آب کاف یغذا

مطالعه  ینقرار داشت. در ا یوانح یاردر اخت یشاتانجام آزما
قرار  ییتا 7گروه  3انتخاب شده و در  یتصادف طور بهها  موش
در ) گروه کنترل -1 :شامل ی مورد مطالعههاشدند. گروهداده 

                                                           
5
Neurodegenerative 

6
 Wistar 
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بدون دریافت  یمرکز یتست شنا و خستگ یواناتگروه از ح ینا
از  وهگر ینا یاک،تر نندهک دریافتگروه  -2 (گرفته شدتریاک 

با توجه به  ) mg/kg 250دوز تک یاکفقط محلول تر یواناتح
 یبا دوزها یاکتر یکه بر رو یلوتیمطالعه پا یدر ط ینکها

 یلوگرمبر ک گرم میلی 250تا دوز  یواناتمختلف صورت گرفت ح
 یافت( درقرار گرفت استفاده مورددوز  ینرا تحمل نمودند و لذا ا

( 1-5) یاستفاده از تست نمره ده اساعت ب یماز ن کردند و بعد
از آنها تست شنا  ینشد و همچن یدهآنها سنج یمرکز یخستگ

 ینبه ا) 1بدون شنا یاکتر دریافت کنندهگروه  -3 گرفته شد
خورانده  mg/kg250  دوزبا  یاکمحلول تر یزن یواناتگروه از ح

 بودند. (شد

 یروش القای خستگ

شنا تست شنا استفاده شد. ظرف آب از  یخستگ یالقا برای
 40، عمق آب متر سانتی 20 و شعاع متر سانتی 65دارای ارتفاع 

را  یواناتبود. ح یگراددرجه سانت 27آب  یو دما بود متر سانتی
 ای وزنهگذاشته و  یزم یرو آرامی به وتک به تک از قفس خارج 

 هبدم موش  یگرم( به انتها 25تا  20وزن بدنش ) %10به وزن 
در سطح آب شناور شدند. از شد و سپس  یزاننخ آو یک وسیله 

رفته و  آب زیر یهثان 7به مدت  یوانکه ح زمانی مدتآغاز شنا تا 
 عنوان به ،قادر به بازگشت به سطح آب نبود یدنجهت نفس کش

توسط کورنومتر ثبت شد. پس از تست  یعضالن یزمان خستگ
جهت  سپس. (8) شدنداز آب خارج و خشک  ها یوانح شنا

را تحت کنترل و  یوانح هیقدق 5 تا یمرکز یخستگ گیری اندازه
به  5تا  1نمرات از شماره  :نظارت داشته و به آنها نمره داده شد

نرمال بودن سطح هوشیاری  بدین صورت داده شد: یوانهر ح
خفیفتر بودن سطح هوشیاری از حالت نرمال  ،1د عدهر حیوان 

ها بر روی هم و کند شدن حرکات حیوان  افتادن مژه، 2عدد 
و تکان  4عدد حیوان چرت زدن  ،3دد ع)حالت خستگی( 

 (. 20) 5عدد نخوردن حیوان 

و  یدروژنازالکتات ده های یمگیری آنز روش اندازه

 ینازفسفوک ینکرات
خون  یواناتاز گوشه چشم ح پس از بیهوش کردن حیوانات،

 یمسد یتراتس یمقدار یدر لوله حاو یواناتگرفته شد. خون ح
 ها نمونهشود. سپس  یریشد تا از انعقاد خون جلوگ یختهر

 فالسک در داخل یشآزما های لولهبالفاصله پس از بسته شدن 

                                                           
1
 Sham Opium 

 یشگاهیآزما یرهایمتغ گیری اندازهانجام  یو برا قرارگرفته
 فرستاده شدند. یشگاهبه آزما LDHو  CPKشامل 

شامل لوله  مورداستفاده یشگاهیو آزما یپزشک یزاتتجه
لوله،  درپوش ،لیتری یلیم 5و پنبه، سرنگ  یدفالکون، الکل سف

. بودند یطب یصتشخ یتو ک یفیوژدستگاه سانتر یخ، فالسک
نمونه  یفیوژ، بعد از سانترها آنزیم ینسطح ا گیری اندازهبرای 
 و VITALAB Selectra Eمخصوص شرکت  یتاز ک خون،

 (.3) شد استفاده AutoAnalyzer دستگاه

 آماری وتحلیل  تجزیه
و  وتحلیل تجزیه SPSS  22 افزار رمنبا استفاده از  ها داده

 یگزارش شد. برا معیار انحراف ± یانگینم صورت به یجنتا
و  ANOVA آزمونهای، از ها گروه ینب یکم یرهایمتغ یسهمقا

T-test  05/0 داری معنیسطحp< .در نظر گرفته شد 

 یجنتا
نشان داده شده است،  1که در نمودار شماره  گونه همان

بود و  یکسانمختلف در شروع مطالعه  یها گروه یواناتوزن ح
دما،  ی،نگهدار یطشرا یننداشتند. همچن باهم داری معنیتفاوت 

مشابه  یزآنها ن یهبود و نوع تغذ یکسان یواناتسن و جنس ح
 بود.

 

ها  داده، مختلف در شروع مطالعه یوزن گروهها یسهمقا .1نمودار 

داری  اند. تفاوت معنی هشد نشان داده یارانحراف مع ±یانگینصورت م به
 ( =N 7)مختلف مشاهده نشد.  یها وزن گروه ینب
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گرم  میلی 250با دوز  یاکاثر مصرف تر 2در نمودار شماره 
( نشان داده یعضالن یزمان شنا )خستگ  بر مدت یلوگرمبر ک
 یا یعیطب یواناتزمان شنا کردن در ح  مدت یانگینم .استشده

 یا یماررقم در گروه ت ینبود. ا قهدقی 5/38±3/1کنترل برابر با 

بود که تفاوت  دقیقه 1/2±2/0 ی کهخوراک یاکدرمان شده با تر
 ،دیگر عبارت به .(>0001/0pدار بود ) دو گروه کامالً معنی ینب

 یزمان شنا، خستگ  با کاهش مدت یاکدوز تر مصرف تک
در مطالعه  .(>0001/0p)داد  یشافزا % 94 یزانرا به م یعضالن
آرامش  یزانم یده نمره یستمبا س یمرکز ی، خستگحاضر

 (.3شد )نمودار شماره  یینتع  یوانح
 یاکمصرف تر ی،عضالن یخستگ های یافتهبرخالف    
 یکه در آنها خستگ یرا در گروه یمرکز یخستگ یخوراک
طور  با گروه کنترل، به مقایسه در بود، شده یجادا یعضالن

در گروه بدون  ین،مچن(. ه0p>/001کاهش داد ) داری یمعن
 یبه ازا گرم یلیم 250با دوز  یاککه تر یعضالن یخستگ یجادا

کاهش  یمرکز یبودند، نمره خستگ  استفاده کرده یلوگرمهر ک
 (.>05/0p) یافت

 
کنترل و  یها ( در گروهیعضالن یزمان شنا )خستگ مدت. 2نمودار 

 نیواح توسطزمان شنا   صورت مدت به یعضالن یخستگیاک. تر
 یلوگرمگرم بر ک میلی 250با دوز  یاکتر یشد. مصرف خوراک یینتع
را  یعضالن یزمان شنا، خستگ  داری با کاهش مدت کامالً معنی طور به

 *** (>001/0p)داد.  یشمطالعه افزا مورد یواناتدر ح

 

 ییدر موش صحرا یمرکز یبر خستگ یاکدوز تر اثر تک .3نمودار 

 یینتع یوانآرامش ح یزانم ینمره ده یستمبا س یمرکز ینر. خستگ
 یمرکز یداری خستگ طور کامالً معنی به یاکتر یشد. مصرف خوراک

 ین،همچن .(>001/0p)با گروه کنترل کاهش داد  یسهرا در مقا
 یتنهایی و بدون شنا کردن باعث کاهش خستگ به یاکمصرف تر

***001/0 .(>05/0p) شد یمرکز
p<، 05/0p<

* ،(7 N= .)  

که  LDH یمآنز یزانبر م یاکاثر مصرف تر 4ار شماره در نمود
است، نشان  یعضالن یمهم خستگ یشگاهیفاکتور آزما یک

در  LDH یمآنز یزاناگرچه م ،نمودار طبق اینداده شده است. 
 کیلوگرمگرم بر  میلی 250با دوز  یاککننده تر گروه دریافت

دار  معنی یارنظر آم تفاوت از ینها بود، اما ا گروه یراز سا یشترب
 نبود.

 
 یدروژنازالکتات ده یمآنز یزانبر م یاکدوز تر اثر تک .4نمودار 

نشان  یارانحراف مع ± یانگینصورت م ها به داده .نر ییدر موش صحرا
در  یدروژنازالکتات ده یمآنز یزانداری در م اند. تفاوت معنی شده  داده
 (=N 7)های مختلف مشاهده نشد  گروه

که در  CPK یمآنز یزانبر م یاکوز ترد اثر مصرف تک
رود، در  باال می یعضالن  های یخستگ ینو همچن یبافت یبآس

گونه که در نمودار  نشان داده شده است. همان 5نمودار شماره 
 شده ایجاد یعضالن یکه خستگ ییها نشان داده شده، در گروه

 یمسطح آنز یاک(تر یکنترل و گروه مصرف خوراک گروهاست ) 
CPK یناگرچه ا یافته است؛ یشافزا یاک،شم تر نسبت به گروه 

 .یستدار ن تفاوت معنی
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در موش  CPK ینکرات یزانبر م یاکدوز تر اثر تک .5نمودار 

نشان  یارانحراف مع ±یانگینصورت م به ها داده .نر ییصحرا
در  ینازفسفوک ینکرات یمآنز یزانداری در م اند. تفاوت معنی شده داده
 (.=N 7) مختلف مشاهده نشد های گروه

 بحث 
 یروین یدعضالت در تول ییبا کاهش توانا یعضالن یخستگ   

 یستماز س یدادهارو یرهقطع زنج یجهدرنتمطلوب همراه است که 
(. عوامل 3) دهد یمروی  یعضالن یبرمرکزی تا ف یعصب

عوامل،  یناز ا یکیعضالت مؤثرند.  یبر خستگ یگوناگون
 عضالتبر عملکرد  یوئیدهاچه اثر اوپگر ؛دباشن می یوئیدهااوپ

است. هدف از انجام مطالعه نشده  شناخته خوبی به یاسکلت
 یبر روی خستگ یاکتر دوز تک یقاثر تزر یحاضر، بررس

 .بودنر  ییدر موش صحرا یو مرکز یعضالن
از مردم معتقدند که با مصرف  یباور غلط، برخ یکاساس  بر   
از کار غلبه کنند و جهت  یناش های یخستگبر  توانند می یاکتر

به حاالت  یدنرس ینحاد و مزمن و همچن یدردها ینتسک
 کنند میاستفاده  یاکاز مشکالت روزمره از تر یو دور یسرخوش

شده است،  دادهنشان  1که در نمودار شماره  گونه همان (.21)
بود و  یکسانمختلف در شروع مطالعه  یها گروه یواناتوزن ح
مطالعه حاضر نشان داد  یجنداشتند. نتا باهم داری نیمعتفاوت 

 یقهدق 30در  گرم میلی 250با دوز  یاکتر دوز تککه مصرف 
 یدشد یشنر باعث افزا ییدر موش صحرا یورزش یتقبل از فعال

 یخستگ که درحالیشد،  نیعضال یخستگ درصد 94 یزانبه م
 .یافتکاهش  یمرکز

و  ینمورف یاناثر م یررسبه ب گذشته دراز مطالعات  برخی   
که  یافتندو همکارانش در Zahng. اند پرداخته یعضالن یخستگ
و  یشرا افزا یپیدو ل ین، پروتئDNA یداتیواکس یبتخر ین،مورف
با  یجهرا کاهش داده و در نت یسموتازد یدسوپراکس یتفعال

 گردد می یخستگ ئممنجر به بروز عال ها اکسیدان  آنتیکاهش 
(، 1998)و همکاران  DiBello مطالعه های یافته (. بر اساس22)

 توانند میمثل متادون  یوئیدیاز داروهای اوپ یو برخ ینمورف
شوند  یخستگ یجادا یجهآزاد و در نت های یکالراد یشباعث افزا

(23 .)Tiidus طورکلی بهکه  یافتند( در1983همکاران ) و، 
 یشاز آن سبب افزا یناش یو خستگ نیعضال های یتفعال

و با  شود می CPK وLDH  های یمآنز یتدر فعال یشتریب
در سرم خون  ها یمآنز ینا یرمقاد ی،عضالن یعاتضا یشافزا
ی دار معنیباعث کاهش  ینیتمر یب ین. همچنیابد می یشافزا

 یان(. مطالعات سمرقند24) گردد میمذکور  های یمآنز یتدر فعال
تعادل  برهم زدن قادر به ینداد مرف ( نشان2014همکاران )و 

(. بعالوه نشان داده شده 25بدن است ) اکسیدان آنتیو  یداناکس
 یشباعث افزا یزن ینمرف یداخل نخاع یقاست که تزر

با  یعلت بروز خستگ ین(. همچن26) گردد میآزاد  های یکالراد
کاهش  یلبه دل ی،آزاد در عضالت اسکلت های یکالراد یشافزا

عملکرد  یجهدر نت یمکلس نیوبه  ها یوفیالمنتم حساسیت
 یدروژنه ید(. پروکس27گزارش شده است ) یدروژنه یدپروکس

از  یمکلس یون رها شدنباعث  یدان،اکس یبترک یک عنوان به
بازسازی  یکو تحر یکسارکوپالسم یکولومرت های یکولوز

 یقطر ینغشا شده و از ا یچرب یهدر دوال یمهای کلس کانال
را کاهش داده و باعث  یمکلس ونیبه  ها یوفیالمنتم سیتحسا

 .(28) شودیم یخستگ یجادا
توسط  یژننشان داده است که مصرف اکس مطالعات

و  یهواز یدشد یها عضله، به دنبال ورزش یرنظ ییها بافت
فشار  یشبا افزا یجهکه در نت ابدییم یشافزا وامانده ساز

 دیدر تول یهمزمان یشهمراه است و به دنبال آن افزا یشیاکسا
 1از جمله ترکیبات مشتق از اکسیژن فعال یرآزاد نظ یها یکالراد

(ROS) ورزش  ی(. در ط29) آید میبه وجود  یتوکندریدر م
 یها ینپروتئ یداسیون، سبب اکسشده تولیدROS  یها مولکول

و  شود می یسلول یغشا یبو آس یعضالن یها موجود در سلول
 یشافزا (.30)دارند  یعضالن یخستگ یجاددر ا یینقش بسزا

ها  سلول ءبه غشا یبآس براثردر سرم که  LDH یمآنز یتفعال
 یک عنوان به تواند می، شود میو کبد( آزاد  یعضالن یها سلول)

از ورزش وامانده ساز  یناش یعضالن یشاخص مرتبط با خستگ
 یدشد یها به دنبال ورزش یکولیزگل یند(. فرآ31) یدشمار آ هب

الکتات  یدکه منجر به تول یافته یشا( افزیانرژ ینمأ)جهت ت
 یمآنز یها یزوزیمالکتات توسط ا یها . مولکولشود می یشتریب

 یها که مولکول شود می یرواتبه پ یلتبد یدروژنازالکتات ده
 یلیککربوکس یوارد چرخه تر یشترب ATP یدجهت تول یرواتپ

و همکارانش  Xiao ی(. در مطالعه مشابه32) شود می یداس
                                                           

1
 Reactive Oxygen Species 
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 یتفعال یشند که ورزش شنا وامانده ساز سبب افزانشان داد
LDH  عنوان بهرزوراترول  اکیخور یزو تجو شود میدر سرم 

 یتبه مدت چهار هفته با کاهش فعال یفنول یمکمل پل یک
LDH یقنر به تعو ییرا در موش صحرا یعضالن یخستگ 

 یمطالعه حاضر نشان داد که خستگ نتایج (.33) اندازد می
شود که  ATP یدتول یجهالکتات و در نت یشعث افزابا تواند می

گرچه در مطالعه اگردد.  LDH یمغلظت آنز یشمنجر به افزا
 .نبود دار معنی یشافزا ینحاضر ا

 یبا دوزها یاکاثر مصرف تر شود می یشنهادپ یندهمطالعات آ در
 یو مرکز یعضالن یمتفاوت و عملکرد آن بر خستگ

در آن  یلدخ یها یسمانقرار داده شود و مک موردبررسی
 شوند. سازی شفاف

 گیری نتیجه
در موش  یاکتر دوز تکمطالعه حاضر نشان داد مصرف 

 شود می یعضالن یقابل توجه خستگ یشنر باعث افزا ییصحرا
 یمرکز یباعث کاهش خستگ یاکمصرف تر ینو همچن

 یالزم است تا اثر دوزها یشتریمطالعات ب ینبنابرا؛ شود می
و  یعضالن یمشتقات مختلف آن را بر خستگ و یاکمختلف تر

 .گردد یبررس یمرکز

 تقدیر و تشکر
ین مقاله حاصل طرح تحقیقاتی با کد اخالق ا  

IR.RUMS.REC.1395.2  معاونت است که بدینوسیله از
  تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تقدیر می شود.

 تعارض و منافع
نداشته  یتضاد منافع گونه چیه یسندگاننو یمطالعه برا ینا
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Abstract 

Introduction: Exhaustive exercise leads to muscle fatigue and reduces muscle power in response to 

contractile activity and causes central fatigue. On the other hand, the effects of opioids on skeletal muscles 

and fatigue phenomenon are not known completely. Thus, the current study aimed to assess the effect of a 

single dose administration of opium on muscle and central fatigue in male rats. 

Materials and Methods: In this experimental study, 21 male Wistar rats weighing 220-270 g were 

randomly divided into three equal groups: control, opium receiving group, opium without swimming 

(sham opium). In order to evaluate muscle fatigue, swimming test was used and for central fatigue the 

sedation score was used. At the end of the experiments, blood samples were obtained from animal eyes 

and were sent to the laboratory for measurement of muscle fatigue indices including lactate dehydrogenase 

(LDH) and creatine phosphokinase (CPK). Data were analyzed using ANOVA, T-test and SPSS software. 

Results: Data showed that the swimming time in animals receiving opium was significantly lower than 

control group (P<0.001). Data also revealed that central fatigue in opium group was significantly lower 

than control animals (P<0.001). Moreover, opium alone and without swimming test caused central fatigue 

in animals (P<0.05). 

Conclusion: The present study showed that administration of a single dose of opium in rat’s increases 

muscle fatigue. Moreover, opium administration reduced central fatigue in rats. 

 Keywords: Opium, Exercise, Muscule fatigue, Central fatigue.  
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