اثر تداخل عمل مصرف مورفین با استرس بیحرکتی بر عملکرد محور هیپوفیز – آدرنال

سیدابراهیم حسینی  1مژده حیدری 2

 3دانشیار ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات فارس ،فارس ،ایران 2 .کارشناس ارشد ،گروه زیستشناسی ،دانشگاه فرهنگیان شیراز ،شیراز ،ایران.
مجله پزشکی هرمزگان سال هجدهم شماره اول  93صفحات 99-99

چکیده
مقدمه :مورفین آلکالوئیدی است که از گیاه خشخاش ( )Papaver Somniferumاستخراج میشود و مورد مصرف و
سوء مصرف میلیونها نفر در سراسر دنیا میباشد و همزمان استرسهای مختلف از جمله بیحرکتی ،سالمت انسانها را
تهدید مینمایند .این مطالعه با هدف بررسی تداخل عمل استرس بی حرکتی و مصرف مورفین بر میزان کورتیکوسترون و

آدرنوکورتیکوتروپین ( )ACTHدر موشهای صحرایی نر بالغ انجام شد.

روش

کار :در این مطالعه تجربی 17 ،موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به صورت تصادفی به  1گروه ده تایی شامل

گروههای شاهد ،کنترل و  5دسته تجربی تقسیم شدند 1 .گروه تجربی ،مورفین را به صورت درون صفاقی به میزان ،37

 27و  17mg/kgBWو دو گروه دیگر نیز یکی به مدت  2ساعت استرس بی حرکتی و دیگری 2ساعت استرس بیحرکتی به

همراه مورفین ( )17mg/kgBWو گروه شاهد روزانه  3ccسرم فیزیولوژیک را به صورت درون صفاقی ،برای مدت  5روز
دریافت داشتند 22 .ساعت پس از آخرین تزریق از قلب موشها خونگیری به عمل آمد و میزان  ACTHو کورتیکوسترون

اندازهگیری شد .دادهها با کمک آزمونهای  ANOVAو توکی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج :یافتهها نشان داد که مورفین در دوز حداکثر و استرس بی حرکتی باعث افزایش  ACTHو کورتیکوسترون
نویسنده مسئول:
دکتر سیدابراهیم حسینی
گروه زیستشناسی واحد علوم و
تحقیقات فارس دانشگاه آزاد اسالمی
فارس  -ایران
تلفن+39 331 3391331 :
پست الکترونیکی:

ebrahim.hossini@yahoo.com

میگردند و تأثیر تجویز همزمان مورفین با استرس بیحرکتی باعث تقویت اثر هر یک به تنهایی میشود.
نتیجهگیری :مورفین و استرس بیحرکتی باعث تشدید اثر یکدیگر بر ترشح  ACTHو کورتیکوسترون میشود .لذا با
انجام تحقیقات بیشتر میتوان به نقش استرس و مصرف مورفین در بروز و یا آگاهی از نحوه پیشگیری از بیماریها ،به
ویژه سایکوسوماتیکها در نمونه انسانی پی برد.
کلیدواژهها - ACTH :کورتیکوسترون – مورفین – موشهای صحرایی

نوع مقاله :پژوهشی
دریافت مقاله 99/6/82 :اصالح نهایی 99/99/4 :پذیرش مقاله98/3/89 :
ارجاع :حسینی سیدابراهیم ،حیدری مژده .اثر تداخل عمل مصرف مورفین با استرس بیحرکتی بر عملکرد محور هیپوفیز – آدرنال در موشهای صحرایی نر بالغ .مجله پزشکی هرمزگان 9393؛.99-99:)9(92

مقدمه:

شدید میزان پالسمایی کاتکوالمینها میشود ( .)3محرکهای

تنشهای فیزیکی و روانی و همچنین اعتیاد به مواد مخدر

تنشآور باعث افزایش ترشح  CRHاز هسته عصبی

یکی از مشکالت و معضالت جوامع مختلف در سطح دنیا

پاراونتریکوالر هیپوتاالموس میگردند و این نوروهورمون با اثر

میباشد که سالمت عمومی بسیاری از انسانها را در سراسر

تحریکی بر بخش قدامی هیپوفیز ترشح هورمون  ACTHرا

جهان تحت تأثیر قرار داده است .بخش عمدهای از این تأثیرات از

افزایش میدهد و هورمون مذکور نیز ترشح کورتیکوسترون را

طریق تغییر در عملکرد محور هیپوتاالموس ،هیپوفیز ،آدرنال

از بخش قشری غدد آدرنال در موشهای صحرایی افزایش

( )HPAو سیستم عصبی اتونومیک اعمال میگردد .در یک

میدهد ( .)2گزارش شده است عوامل تنشزا و استرسها از

بررسی روشن شده است که استرسهای شغلی باعث افزایش

طریق مراکز هیپوتاالموس و باالتر از هیپوتاالموس مغزی و از
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در موشهای صحرایی نر بالغ

اثر تداخل عمل مصرف مورفین با استرس بیحرکتی

سیدابراهیم حسینی و همکار

تحریک مینمایند ( .)1استرسهای مختلف میتوانند منجر به

تغییرات غیرطبیعی در میزان هورمونها و نوروترانسمیترهای القاء

پاسخهای آندوکرین با واسطه هیپوتاالموس و غدد آدرنال گردند

شده با استرس و همچنین همراه با آسیبهای اکسیداتیو میباشد

و ترشح کورتیکوسترون را از بخش قشری و کاتکوالمینها را

( .)25اگرچه گلوکوکورتیکوئیدها در کوتاه مدت برای بقاء جانور

از بخش مرکزی آدرنال تحریک نمایند ( .)2نتایج حاصل از

ضروری

هورمونهای

بررسیهای علمی بیانگر آنند که افزایش میزان هورمون

گلوکوکورتیکوئیدی باعث بروز طیف وسیعی از اختالالت روانی و

کورتیزول که متعاقب استرسها مشاهده میشود ،مشابه

جسمانی میگردد و با توجه به آن که بسیاری از بیمارانی که در

تغییراتی است که در هنگام اضطراب و درد در میزان این

بیمارستانها بستری میشوند تا حدودی تحت تأثیر استرس

هورمون دیده میشود ( .)5،5مطالعات نشان دادهاند که

بیحرکتی قرار میگیرند و در بسیاری موارد نیز به منظور تسکین

استرسهای حاد از جمله استرس بیحرکتی باعث تغییرات

درد آنها راهی جز تجویر مورفین وجود ندارد و همچنین در

معنیداری در فعالیت حرکتی ،اضطراب و اثرات ضددردی

بسیاری از موارد ،بیمارانی که از اعتیاد رنج میبرند در زمان ترک

میگردند ( .)1،9بر اساس نتایج برخی از مطالعات روشن شده

تحت تأثیر تجویز داروهای اوپیوئیدی جایگزین نظیر متادون و

است که استرس بیحرکتی باعث کاهش رشد و وزن موش های

استرس شدید بیحرکتی نظیر بسته شدن به تخت ،حتی در مراکز

صحرایی میشود ( .)3مورفین آلکالوئیدی است با فرمول

بیمارستانی قرار میگیرند .لذا بررسی عوامل مختلفی که میتوانند

شیمیایی  C17H19NO3که از گیاه خشخاش با نام علمی

بر میزان این هورمونها اثر گذارند امری الزم است و این مطالعه

 papaver sominferumاستخراج میگردد و دارای اثرات

نیز با هدف بررسی اثرات استرس بیحرکتی و مصرف مورفین و

ضددردی و روان شناختی است ( .)37برخی از مطالعات نشان

تداخل این دو بر عملکرد محور هیپوفیز-آدرنال و میزان

دادهاند که مصرف اوپیوئیدها باعث افزایش ترشح هورمونهای
رشد ،پروالکتین و  ،ACTHانسولین و کاهش هورمونهای

هستند

اما

افزایش

مزمن

هورمونهای  ACTHو کورتیکوسترون در موشهای صحرایی نر
بالغ صورت گرفته است.

 ،TSHتستوسترون ،LH ،استرادیول و اکسی توسین میگردد
( .)33-31مصرف مزمن مورفین باعث کاهش وزن بدن ،افزایش

روش کار:

وزن غدد آدرنال و کاهش وزن تیموس میشود ( .)32مورفین

تحقیق حاضر یک مطالعه تجربی است که در سال  3137در

یکی از ضددردهای مهمی است که برای کاهش دردهای حاد به

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات فارس انجام شد .در

طور روزمره مورد استفاده قرار میگیرد ( .)35گزارشات اخیر

این تحقیق از  17سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار و با

علمی بیانگر آن هستند که مصرف مورفین باعث تنظیم افزایشی

میانگین وزنی  277-227گرم و با سن حدود  37روزه ،تهیه

بیان و عملکرد رسپتورهای گلوکوکورتیکوئیدی میگردد که در

شده از مرکز پرورش حیوانات موسسه واکسن و سرم سازی

نتیجه آن اثرات ضددردی و وابستگی به آنها نمایان میگردد

رازی استفاده شد .نمونهها به  1گروه ده تایی شامل دو گروه

( .)35،31به هر حال مصرف مزمن مورفین ممکن است باعث

کنترل و شاهد و  5گروه تجربی تقسیم شدند .ابتدا هر یک از

ایجاد وابستگی و اعتیاد گردد ( .)39،33نشان داده شده است که

گروهها در قفسهای جداگانه قرار گرفتند و به منظور سازگاری

استرسها از طریق تحریک ترشح گلوکوکورتیکوئیدها و فعالیت

حیوانات با محیط آزمایشگاه به آنها ده روز فرصت داده شد .در

رسپتورهای گلوکوکورتیکوئیدی واسطه عمل ضددردی مورفین

طول دوره تجویز ،همه حیوانات از آب و غذای یکسان و بدون

میباشند (.)27

محدودیت برخوردار بوده و در شرایط دمایی  27-22درجه

مصرف مزمن مورفین باعث تنظیم افزایشی رسپتورهای

سانتیگراد و نور طبیعی  32ساعت تاریکی و  32ساعت

میزان

روشنایی قرار داشتند .اصول اخالقی کار با حیوانات

گلوکوکورتیکوئیدها در پالسما در شرایط استرسهای رفتاری

آزمایشگاهی در این مطالعه رعایت و پروتکل تحقیق در کمیته

شاخصی برای بررسی تأثیرات رفتاری استرسها میباشند

اخالق دانشگاه به تصویب رسید .موشها در گروه کنترل تحت

( .)23،22استرس بیحرکتی حاد باعث کاهش فعالیت حرکتی

هیچ تیماری قرار نگرفتند و حیوانات گروه شاهد نیز به مدت 5

اختالالت حافظهای اضطراب ( ،)21احساس درد ( )22افسردگی

روز تحت تزریق درون صفاقی سرم فیزیولوژیک به عنوان

گلوکوکورتیکوئیدی

11

میگردند

(.)23

اندازهگیری
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طریق سیستمهای عصبی مرکزی و محیطی محور  HPAرا

( )25در حیوانات میگردد و بسیاری از این تغییرات با واسطه

اثر تداخل عمل مصرف مورفین با استرس بیحرکتی

سیدابراهیم حسینی و همکار

حالل دارو قرار گرفتند .موشهای گروههای تجربی مورفین در

هورمونهای  ACTHو کورتیکوسترون اندازهگیری گردید.

سه دسته ،مورفین را برای مدت  5روز و به ترتیب با دوزهای

دادههای به دست آمده با استفاده از نرمافزار  SPSS 18و از

 27 ،37و  17mg/kgBWو به صورت درون صفاقی دریافت

طریق تجزیه و تحلیل واریانس یکطرفه به همراه آزمون پیگیری

داشتند ( )33و حیوانات گروه استرس بیحرکتی نیز با کمک

توکی در سطح معنداری  ،P<7/75مورد تحلیل آماری قرار

 3صبح به مدت  5روز تحت استرس بیحرکتی قرار داده شدند
و به منظور بررسی تداخل عمل استرس بیحرکتی و مورفین بر
عملکرد محور  HPAپس از مشخص شدن دوز اپتیمم مورفین
گروه تجربی دریافتکننده مورفین با دوز اپتیمم ،هم زمان 2
ساعت استرس بیحرکتی را برای مدت  5روز دریافت داشتند.
کلیه تجویزها در ساعت  9الی  3صبح انجام شد و سپس در
روز ششم در ساعات بین  1الی  3صبح کلیه حیوانات را با
اترتحت بیهوش خفیف قرار داده و آنگاه با شکافتن قفسه سینه
به کمک سرنگ  5میلی لیتری ،از قلب حیوانات خونگیری به عمل
آمد .نمونههای خونی تهیه شده را جهت تهیه پالسمای مورد
نیاز ،به لولههای محتوی  EDTAوارد نموده و سپس به منظور
جداسازی پالسما ،لولههای محتوی نمونههای خونی تهیه شده،
برای مدت  37دقیقه در دستگاه سانتریفیوژ با سرعت  5777دور
در دقیقه قرار داده شدند و سپس به میزان مورد نیاز از پالسمای
تهیه شده برداشت و در درون لوله مخصوص ،در دمای -27
درجه سانتیگراد تا زمان اندازهگیری میزان هورمونهای
 ACTHو کورتیکوسترون نگهداری شدند و سپس با انتقال
نمونهها به آزمایشگاه و به وسیله دستگاه گاماکانتر و با کمک
کیتهای هورمونی تهیه شده از شرکت کاوشیار ایران ،میزان

نتایج:
مقایسه نتایج آزمون آماری مربوط به اثر تزریق درون
صفاقی مورفین برسطح پالسمایی هورمونهای  ACTHو
کورتیکوسترون در موشهای صحرایی نر بالغ نسبت به گروه
کنترل و شاهد ،تنها در گروه دریافتکننده دوز 17mg/kgBW
افزایش معنیداری نشان داد ( .)P<7/773همچنین نتایج مربوط
به گروه دریافت کننده  2ساعت استرس بیحرکتی به مدت 5
روز نسبت به گروه کنترل و شاهد نشان داد که میزان
هورمونهای  ACTHو کورتیکوسترون افزایش معنیداری
مییابد ( .)P<7/773همچنین در بررسی نتایج مربوط به تداخل
عمل  2ساعته استرس بیحرکتی به همراه مصرف درون
صفاقی مورفین با دوز  17mg/kgBWبرای مدت  5روز نشان
داد که میزان هورمونهای  ACTHو کورتیکوسترون نسبت به
گروه کنترل و شاهد افزایش معنیداری ( )P<7/7773و نسبت
به گروههای دریافتکننده استرس بیحرکتی و مورفین هر کدام
به تنهایی افزایش معنیداری مشاهد میگردد (.)P<7/73
(نمودارهای شماره  3و .)2

نمودار شماره  -1مقایسه اثر مقادیر مختلف تزریق مورفین و استرس بیحرکتی بر میزان سرمی هورمون  ACTHدر گروههای مورد پژوهش
** نشان دهنده اختالف معنييدار در سيطح ( )P≥0/0001بيا گروههياي کنتيرل و
* نشان دهنده اختالف معنيدار در سطح ( )P≥0/001با گروههاي کنترل و شاهد است.
*** نشان دهنده اختالف معنيدار در سطح ( )P≥0/01با گروههاي استرس به تنهایي و مورفین به تنهایي است.
شاهد است.
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دستگاه  )3( restrainerروزانه به مدت  2ساعت از ساعت  1الی

گرفتند.

اثر تداخل عمل مصرف مورفین با استرس بیحرکتی

سیدابراهیم حسینی و همکار

پژوهش
* نشان دهنده اختالف معنيدار در سطح ( )P≥0/001با گروههاي کنترل و شاهد است.
** نشان دهنده اختالف معنيدار در سطح ( )P≥0/0001با گروههاي کنترل و شاهد است.
*** نشان دهنده اختالف معنيدار در سطح ( )P≥0/01با گروههاي استرس به تنهایي و مورفین به تنهایي است.

بحث و نتیجهگیری:
در این پژوهش اثر تزریق درون صفاقی مورفین و استرس

نوروترانسمیتری و نوروپپتیدی از قبیل اوپیوئیدهای آندوژن
تنظیم میگردد و نوروترانسمیترهایی نظیر گلوتامات نیز بر

بیحرکتی و تداخل عمل آنها با هدف دریافت پاسخ این پرسش

ترشح  ACTHاثر تحریکی دارد ( .)29گلوتامات

که مورفین و استرس بیحرکتی چه تأثیری بر میزان پالسمایی

نوروترانسمیتری است که در تنظیم ترشح هورمونها از طریق

هورمونهای  ACTHو کورتیکوسترون دارند ،بر روی  17سر

تأثیرات مرکزی و محیطی مؤثر است ( )23و رسپتورهای

موش صحرایی نر بالغ بررسی شد .نتایج به دست آمده بیانگر

گلوتاماتی نیز در تحمل و وابستگی به مورفین دخالت داشته و

آن بود که مورفین تنها در دوز  17mg/kgBWو همچنین 2

مسدود ساختن فارماکولوژیکی این گیرندهها باعث کاهش

ساعت استرس بیحرکتی باعث تحریک ترشح هورمونهای
فوق میگردند و تأثیر همزمان تزریق مورفین با استرس
بیحرکتی نیز باعث تشدید اثر استرس به تنهایی و همچنین
مورفین به تنهایی بر میزان هورمونهای فوقالذکر میگردد .بر
اساس تحقیقات انجام گرفته روشن شده است که مورفین به
طرق مختلف باعث افزایش میزان هورمونهای  ACTHو
کورتیکوسترون میشود. .همسو با نتایج این مطالعه به خوبی
روشن شده است که مورفین اثر تحریکی بر عملکرد محور
 HPAدر موش های صحرایی دارد که در نتیجه آن تغییراتی را
در میزان هورمونهای  ACTHو کورتیکوسترون سبب
میشود ( .)21عملکرد محور  HPAبه وسیله چندین ساختار

11

وابستگی و تحمل به مورفین میگردد ( .)17مورفین با تغییرات
پایدار در نقل و انتقاالت سیناپسی گلوتاماترژیک غلظت خارج از
سلولی آن را افزایش میدهد و لذا احتماالً مورفین با واسطه
گلوماتات اثرات تحریکی خود را بر عملکرد محور  HPAاعمال
میکند.
در توافق با نتایج حاصل از تحقیق حاضر در یک بررسی
روشن شده است که وابستگی مزمن به مورفین به عنوان یک
عامل تنشزا به حساب میآید و باعث تغییرات عمیق و طوالنی
در درجه حرارت بدن و پاسخهای محور هیپوفیز  -آدرنال به
استرس بیحرکتی میگردد ( .)31در راستای نتایج مطالعه ما در
یک بررسی روشن شد که مصرف مزمن مورفین باعث افزایش
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معنیدار غلظت پایه کورتیکوسترون میشود ( .)31مکانیسمهای

بیانگر آن است که استرس باعث افزایش شدید میزان پالسمایی

مهاری نقش مهمی در عملکرد محور  HPAدر پاسخ به

کورتیکوسترون میگردد (.)22

گاباارژیک و هورمونی گلوکوکورتیکوئیدی (فیدبک منفی)

گلوتاماتی مقادیر خارج سلولی گلوتامات را کاهش میدهد ( )21و

مکانیسمهایی هستند که باعث تنظیم منفی محور  HPAمیشوند

مصرف مزمن مورفین از طریق کاهش تعداد ناقالن گلوتاماتی در

( )13و لذا احتماالً مورفین با تأثیر مهاری بر نورون گاباارژیک

سیناپسهای گلوتاماترژیک میزان پالسمایی این ناقل عصبی را

مانع اثر مهاری گابا بر عملکرد محور  HPAو درنتیجه افزایش

افزایش میدهند و منجر به طوالنی شدن اثر این نوروترانسمیتر بر

هورمون های کورتیکوسترون و  ACTHمیگردد .همچنین در

گیرندههای پس سیناپسی آن میشود که این عمل مورفین

تحقیقات نشان داده شده است که میزان طبیعی  ACTHو
افزایش یافته کورتیکوسترون در پاسخ به استرسها در
موشهای معتاد به دلیل کاهش حساسیت سیستم فیدبک منفی به
گلوکوکورتیکوئیدها و کاهش پاسخ هیپوفیز به  CRHو افزایش
حساسیت آدرنال به  ACTHمیباشد (.)12
هم سو با نتایج پژوهش حاضر درمطالعه نشان داده است
که مصرف مزمن مرفین باعث افزایش غلظت پایه  ACTHو
کورتیکوسترون میشود که این افزایش تا  1ساعت پس از

بااسترس بیحرکتی تشدید میگردد ( )21،22و لذا احتماالً با توجه
به اثر تحریکی گلوتامات بر عملکرد محور  HPAروشن است که
چرا مصرف مورفین به همراه استرس بیحرکتی باعث تحریک
شدید در عملکرد محور  HPAمیگردد .هسته مرکزی آمیگدال در
تنظیم محور هورمونی استرس  HPAدخالت دارد .هسته مرکزی
آمیگدال توسط نورونهای نورآدرنرژیک عصبدهی میشوند و
این ناحیه سرشار از رسپتورهای  α3آدرنرژیک میباشند .و در
یک بررسی روشن شده است که نوراپی نفرین از طریق

آخرین مصرف ادامه داشته و در  92ساعت پس از آخرین

رسپتورهای  α3آدرنرژیک عملکرد محور  HPAرا در پاسخ به

مصرف میزان این هورمونها به حالت پایه بر میگردد (.)12

استرسها تنطیم مینماید (.)25

استرسهای حاد بر چندین عملکرد مغزی مؤثر هستند و
باعث تغییرات دراز مدت در چندین ساختار مغزی میشوند و

با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق میتوان نتیجه گرفت
استرس بیحرکتی و مورفین ،میزان هورمونهای  ACTHو

الگوهای رفتاری و میزان نوروترانسمیترها را تغییر میدهند

کورتیکوسترون را افزایش میدهند و چنانچه موشها تحت تأثیر

( )11،12و نشان داده شده است که استرس بیحرکتی بر روی

همزمان مورفین با دوزهای باال و استرس بیحرکتی قرار گیرند

متابولیسم و عملکردهای فیزیولوژیک گابا در  CNSمؤثر است

تأثیر یکدیگر را بر میزان هورمونهای فوق تشدید مینمایند و

( .)15روشن شده است که عملکرد سیستم گاباارژیک در حین

همچنین با توجه به اثرات منفی افزایش مزمن هورمونهای

استرس تغییر مییابد ( .)15نشان داده شده است که استرس با

گلوکوکورتیکوییدی بر سالمت جسمانی و روانی پیشنهاد

واسطه رسپتورهای بنزودیازپینی تأثیر معنیداری بر

میگردد که در نمونههای انسانی نیز اثرات مورفین و

سیستمهای گاباارژیک دارد ( )11و لذا احتماالً استرس بیحرکتی

استرسهای مختلف را بر عملکرد محور هیپوفیز-آدرنال مورد

از طریق ممانعت با اثر مهاری گابا بر عملکرد محور  HPAباعث

بررسی قرارداد تا در صورت دریافت نتایج مشابه در بیماران

افزایش میزان هورمونهای  ACTHو کورتیکوسترون
میگردد .همچنین گزارش شده است که احتماالً استرسهای
بیحرکتی از طریق تأثیر و عملکرد سیستمهای نورآدرنرژیک
( )19دوپامینرژیک ( )13و سروتونرژیک ( )27در مغز بر عملکرد
محور  HPAاثر تحریکی اعمال مینماید .تحقیقات نشان داده
است که افزایش میزان پالسمایی هورمونهای محور  HPAدر

بستری که الجرم تحت شدتهای مختلفی از استرس بیحرکتی
نیز قرار میگیرند و همچنین نیازمند استفاده از داروهای ضددرد
اوپیوئیدی نظیر مورفین میباشند به جای استفاده از این قبیل
داروها یا از داروهای ضد درد غیراوپیوئیدی استفاده نمایند و یا
از مداخالت غیردارویی مانند موسیقی و یا ماساژ درمانی و ...
استفاده نمایند.

موشهای معتاد به مورفین به دلیل کاهش حساسیت سیستم
فیدبک منفی به گلوکوکورتیکوئیدها و افزایش حساسیت آدرنال
به  ACTHمیباشد ( .)23بررسی نتایج حاصل از مطالعات
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The effect of interference of morphine and immobility stress on performance of
pituitary–adrenal axis in mature male rats
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Original Article
Abstract
Introduction: Morphine as an alkaloid from the poppy plant (papaver somniferum) is
extracted and used by millions of people around the world and also types of stresses threated
such as immobility stress the health of many people. The aim of this study was to investigate
the interference of morphine and immobility stress on plasma levels of hormones of ACTH
and corticosterone in mature male rats.
Methods: In this empirical study, 70 mature male Wistar rats were enrolled as the control,
sham and experiment groups, randomly. 3 experimental groups of different types received
doses of 10, 20 and 30 mg/kgBW morphine, and 2 experimental group, one received for 2
hours immobility stress and other for 2 hours immobility stress and other plus morphine
with doses of 30 mg/kgBW and the sham group received 1cc of saline intraperitoneally for 5
days. 24 hours after the last injection, mice were bled from the heart and hormones of
ACTH and corticosterone levels were measured. The data were evaluated using ANOVA
and Tuky test.
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Results: The results showed that the maximum dose of morphine and immobility stress
increases plasma levels of ACTH and corticosterone hormones (P<0.001) and
simultaneous administration of morphine and immobilization stress enhances the effect of
each alone.
Conclusion: Morphine and immobility stress intensify their effect on hormones of ACTH
and corticosterone. Therefore, further investigation can discover on the role of stress and
morphine on disease incidence and disease prevention, in particular psychosomatic in human
specimens.
Key words: ACTH – Corticosterone – Morphine - Rats
Citation: Hosseini S.E, Heidari M. The effect of interference of morphine and immobility stress on
performance of pituitary–adrenal axis in mature male rats. Hormozgan Medical Journal
2014;18(1):11-19.

33

3131  فروردین و اردیبهشت، شماره اول، سال هجدهم،مجله پزشکی هرمزگان

