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 ،استاد انستيتو پاستور ايران . 3،دانشيار دانشگاه تهران. 2قزوين، ) ره(استاديار دانشگاه بين المللي امام خميني . 1

 مربي انستيتو پاستور ايران. 5استاديار دانشگاه تهران، . 4 
 

 چكيده

روش تحقيق . هاي رشد جسمي فرزندان نر است مادر بر شاخصهدف از اين پژوهش، بررسي تأثير اعتياد و فعاليت بدني رت

 ويستار بخش پرورش حيوانات آزمايشگاهي انستيتو –هاي صحرايي نژاد آلبينو جامعة آماري تحقيق، رت. از نوع تجربي است

مادر معتاد ورزشكار، گروه مادر معتاد، مادر ورزشكار، ( گروه 4 فرزند نر در 116در نهايت نتايج حاصل از عملكرد . پاستور بودند

هاي مورفين داروي مورد استفاده در اين تحقيق آمپول. ارزيابي شد) منظور ارزيابي مدت زمان بارداري هب( مادر 80و ) نخوردهدست

قد، وزن، (هاي رشدي آمده از شاخصدست طور كلي باتوجه به نتايج به به. خش تهران بودپگرمي ساخت كارخانة دارو ميلي10

-پس از تولد نقش مؤثري بر شاخص)  روز اول5(در دورة ابتدايي رشد ) قبل از بارداري(تأثيرات اعتياد ) هناي سر و دورة جنينيپ

اما روند رشد ). >01/0P(كه اين امر ممكن است با افزايش دورة بارداري به تبع تأثيرات مورفين مرتبط باشد شته هاي رشدي دا

نحوي كه ورزش در مادران معتاد تأثير ، به)>01/0P(دنيا آمده بودند، در نهايت بهتر بود  رزشكار بههايي كه از مادران وآزمودني

 .دهدمخرب اعتياد را تا حدي تقليل مي

 

 هاي كليديواژه

 .هاي رشد جسمياعتياد، فعاليت بدني، بارداري، مورفين، شاخص

                                                           
                                                                  Email :tahri_morteza@yahoo.com  09124070721: تلفن :  نويسندة مسئول- 1
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 مقدمه

هاي نظري تربيت بدني  عنوان يكي از زمينه هدر ربع قرن گذشته، رشد و تكامل جسماني و حركتي ب
. سرعت طي كرده و پيشرفت كرده است دستخوش تغيير و تحول بسياري شده و مدارج پژوهشي و علمي را به

رود، طور طبيعي پيش مي هاي بالقوة ژنتيكي شود، بهفرايند رشد و تكامل در محيطي كه موجب شكوفايي ويژگي
احتماالً اين مسئله موجب .  رشد نابهنجار يا تحت تأثير عوامل محيطي آسيب ببينداما امكان دارد جنين يا نوزاد

هاي شود و بعدها عدم مشاركت كامل او را در تواناييجلوگيري از عملكرد طبيعي نوزاد در زندگي اوليه مي
وليه دقيق است و رشد ا. شود نمو از لحظة تشكيل نطفه آغاز ميوفرايند رشد . سازدحركتي و مهارتي فراهم مي

هاي مختلف رشد طبيعي يا نابهنجاري  ها جنبهبنابراين ژن. كندعوامل ژنتيكي آن را تنظيم و هدايت مي
 ).22، 7، 1(كنند مادرزادي را تعيين مي

عنوان داروي  شد و امروزه همچنان بهدر روزگاران قديم، مورفين داروي مؤثر بر آالم بشر محسوب مي
گيرد، اما به مرور از اين مادة مسكن سوء استفاده شد و خود منشاء يكي ورد استفاده قرار ميدهندة درد م تسكين
اعتياد به مورفين سبب شد تا تحقيقات وسيعي دربارة . هاي اجتماعي، يعني اعتياد شدترين آسيباز بزرگ

 به مواد مخدر در سراسر افزايش اخير اعتياد. آن انجام گيرد) اعتياد(و نامطلوب ) ضددردي(تأثيرات مطلوب 
امروزه، عالقة ). 21، 14(مدت و بلندمدت شده است  هاي كوتاهجهان سبب نگراني و افزايش نياز به بررسي

براساس نتايج مطالعات، ). 36، 17(شود فراواني به تحقيق در مورد عوامل مؤثر بر رشد قبل از تولد، مشاهده مي
 و طبعاً تغييرات 2 در برخي مناطق مغز، موجبات تغيير در بيان ژن1طريق تغييرات انطباقيمصرف مورفين از 

 ).16(سازد صفتي در انتقال نسل را فراهم مي

اي رب. نتايج تحقيقات در زمينة اثربخشي مورفين در طول دوران بارداري تا حد زيادي مشخص شده است
گ و مير فرزندان و كاهش رشد پس از هاي سوري و صحرايي باردار موجب افزايش مرمثال تجويز مورفين به رت

، مرگ 3مصرف مواد مخدر در دورة بارداري تأثيرات سوء متعددي شامل تولد نارس). 21، 18(تولد شده است 

                                                           
1  - Adaptive Changes 
2  - Gene Expression 
3  - Preterm Birth 



 اثر اعتياد و فعاليت بدني رت  مادر بر شاخص هاي رشد جسمي فرزندان نر 

 

7

). 43، 14، 11(است  شته را به همراه دا4ماندگي رشد و عقب3، كاهش وزن جنين2 كروموزوميالت، اختال1جنين
نتايج برخي . گذارندكنند، آثار مخربي را در جنين برجا ميبور ميراحتي از سد جفتي ع همخدرها بچون 

تحقيقات حاكي از آن است كه عوامل محيطي همچون استعمال مواد مخدر و دخانيات در دوران بارداري بر رشد 
ماندگي رشد عمومي، وزن كم هنگام تولد،  و نتايجي همچون عقب) 9، 4(جسمي و حركتي نوزادان تأثير دارد 

از سوي ديگر، در تحقيقات ). 28(هاي رشدي در سيستم عصبي مركزي جنين را به همراه خواهد داشت اللاخت
شواهد زيادي ). 44، 40(زيادي آثار زيانبار مصرف مواد مخدر زنان باردار بر فرزندانشان نشان داده شده است 

گزيني و  تواند از النهرداري، ميوجود دارد كه مصرف موادي اپيوييدي همچون مورفين و نيكوتين در حين با
هاي بخش سالمت   درصد هزينه6 – 8حدود  ).12(الستوسيت جلوگيري كند و از سد جفت نيز بگذرد بتشكيل 

يابد هاي ناشي از استعمال دخانيات و مواد مخدر اختصاص مي طور متوسط به بيماري و درمان در سطح دنيا به
هاي رشدي فرزندان آشكار ويژه مورفين بر شاخصت احتمالي مواد مخدر بهبنابراين ضرورت آگاهي از تبعا). 38(

هاي قانوني، اخالقي و انساني، ها در تحقيقات رشد و تكامل اين است كه محدوديتدليل استفاده از رت .شود مي
 بر بررسي تحقيقات تجربي در زمينة اثر چنين عاداتي بر رشد انسان را غيرممكن ساخته است كه اين امر

دليل شباهت بسيار زياد انسان و رت  از طرف ديگر، به. ضرورت انجام تحقيق بر روي الگوهاي حيواني تأكيد دارد
توان نتايج اين پژوهش را به جامعة انساني تعميم داد و به بهترين نحو به به لحاظ ارگانيكي و فيزيولوژيكي، مي

منظور انعكاس مراحل رشد در انسان مورد  ن متفاوت بهها با سنيدر تحقيقات، رت. رساني كردجامعه اطالع
 برابر با  روز پس از تولد30 روز پس از تولد برابر با كودكي، 15 روز پس از تولد برابر با نوزادي، 9(گيرند استفاده قرار مي

 ).29) (لي است روز پس از تولد برابر با بزرگسا90 روز پس از تولد برابر با جواني و 60پيش از دورة نوجواني، 

هاي  براساس نتايج تحقيقات مصرف مورفين در دوران شيردهي مادران ممكن است تبعات منفي در شاخص
رشدي فرزند به همراه داشته باشد، زيرا اپيوئيدهايي مانند مورفين ممكن است از طريق جفت و شير مادر به 

ريز يا از طريق تأثير دد درونغنندة سيستم ك هاي عصبي مركزي كنترلفرزند منتقل شوند و با اثر بر سيستم
آمده از اجساد نوزاداني كه از دست اطالعات به). 32(طور منفي متأثر سازند  ريز، رشد را بهمستقيم بر غدد درون

                                                           
1 - Fetal Death 
2 - Chromosome Disorders 
3 - Decreased Fetal Weight 
4 - Developmental retardation 
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ماندگي رشد جسمي آنها اغلب ناشي از كاهش اندازه و دهد كه عقبمادران هروئيني متولد شده بودند، نشان مي
 ).27(ها در بسياري از اعضاي بدن آنها بوده است داد سلولنيز كاهش تع

هاي رشدي  در پژوهشي نشان دادند كه يكي از آثار تغيير در ژنتيك شاخص) 2004( و همكاران 1اسالمبروا
دهد كه مصرف تحقيقات اخير نشان مي). 36( است 2فرزندان مادران معتاد، افزايش فاصلة مقعد از منفذ تناسلي

هاي رفتاري  دورة بارداري سبب آسيب به دستگاه عصبي مركزي جنين و متعاقب آن بروز اختاللمخدرها در
 ).45 و 37، 24(شود پس از تولد مي

ريزي  هاست كه با برنامهترين روشبراساس تحقيقات، ورزش و فعاليت بدني يكي از مفيدترين و مناسب
گر، مشخص شده كه فعاليت جسماني منظم آثار مثبتي از از طرف دي). 39(توان اثر آن را تقويت كرد منظم مي

 و ممكن است تبعات مطلوبي را براي انتقال صفات وراثتي والدين به همراه شتهنظر جسمي و رواني بر افراد دا
در پژوهشي نشان داده شد كه ورزش مادران قبل از بارداري تأثير بسزايي بر پيامدهاي ). 40(داشته باشد 

هاي جسماني تحقيقات زيادي در مورد تأثير ورزش و فعاليت). 8(ندارد ) هنگام تولد، قد و دور سروزن (بارداري 
غيرعملي بودن انجام چنين (دليل اهميت زياد مسائل رشد  در جامعة انساني انجام گرفته اما در اين پژوهش به

در . ران مدنظر قرار گرفته استدر فرزندان، بررسي اثربخشي فعاليت بدني بر ماد) پژوهشي در جامعة انساني
هاي متفاوت آن بر حاملگي هاي مختلف و شدتهاي متعدد در مورد تأثيرات مفيد يا مضر ورزشپاسخ به پرسش

متفاوت و گاه متناقضي هاي  پاسخو پيامدهايش از جمله طول بارداري، زمان زايمان، وزن، قد و پهناي سر نوزاد، 
پژوهشگران، اعتياد را يك بيماري با تغييرات مولكولي و فيزيولوژيكي توصيف امروزه ). 23، 8(حاصل شده است 

به همين دليل . اندكنند كه عوامل متعددي از جمله عوامل ژنتيكي، محيطي و نوروبيولوژيكي در آن سهيممي
 گرفته تا ها، از درمان افسردگينقش درماني ورزش در معالجه و حتي پيشگيري از بسياري از مشكالت و بيماري
اشتهايي عصبي و اعتياد گزارش بهبود حافظه در بيماران آلزايمري و درمان مبتاليان به افزايش فشار خون، بي

نتايج متناقضي در مورد اثربخشي تمرينات ورزشي مادر قبل و حين بارداري بر رشد ). 37، 10(شده است 
در پژوهشي نشان دادند كه ) 2000(ران  و همكا3براي مثال ريمن. جنيني پس از تولد گزارش شده است

                                                           
1 - Slamberova  
2 - Anogential distances 
3 - Reimann 
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كه تحقيقات ديگر ارتباطي را در اين زمينه شود، درحاليتمرينات استقامتي موجب كاهش اندازة بدني جنين مي
نشان داد كه تمرينات سبك قبل از ) 2002( و همكارانش 1نتايج پژوهش اخير كلپ). 33(گزارش نكردند 

كه تمرينات شديد موجب كاهش هاي رشدي جنين پس از تولد ندارد، درحالي هداري بر انداز بارداري تأثير معني
آيد، بيشتر محققان به بررسي طوركه از نتايج تحقيقات مذكور برميهمان ).15(شود وزن هنگام تولد فرزندان مي

عتياد آنها قبل از اعتياد در دوران بارداري و تبعات احتمالي آن در فرزندان نسل اول پرداخته و در مورد تأثير ا
قابل ذكر است كه اين پژوهش نخستين تحقيق داخلي در اين  .بارداري بر فرزندان تحقيقي انجام نشده است

در اين حيطه، تحقيقاتي در خارج از كشور انجام شده كه تأكيد بيشتر آنها بر حافظه و . زمينه خواهد بود
رو در اين پژوهش سعي شد تا به اين از اين. اند نداشتههاي رشد جسمي يادگيري بوده و توجه چنداني به شاخص

وزن، قد، پهناي سر، (پرسش پاسخ داده شود كه فعاليت بدني در مواجهه با اعتياد مادر چه تأثيري بر عوامل رشد 
 دارد؟) طول دورة جنيني

 

  تحقيقروش

هاي حيوانات در  صول مراقبتمطالعة حيوانات براساس ا. است) آزمايشگاهي(روش اين تحقيق از نوع تجربي 
جامعة آماري اين .  ساعت تاريكي اعمال شد12 ساعت روشنايي و 12روزي  آزمايشگاه انجام و چرخة شبانه

از بخش پرورش حيوانات آزمايشگاهي )  گرم200 – 250با وزن ( ويستار – نژاد آلبينو 2هاي صحراييتحقيق رت
هاي رت.  سر رت نر در هر قفس گذاشته شد1 سر رت مادر با 3گيري  منظور جفت به. انستيتو پاستور ايران بودند

براي جلوگيري ) نوزادان(دليل انتخاب جنس نر . شدندگيري نداشتند و براي اولين بار باردار مي مادر سابقة جفت
ز جمله تعدادي از حيوانات به داليل مختلف ا. از آثار احتمالي سيكل قاعدگي جنس ماده بر نتايج آزمايش بود

در نهايت نتايج . ها را تا روز آخر ادامه دهند دليل تزريق دارو نتوانستند آزمايش هاي حركتي يا تلف شدن بهنقص
 مادر 80و ) ها اشاره شده است در بخش طرح تحقيق به گروه( گروه 4 فرزند نر در 116حاصل از عملكرد 

                                                           
1   - Clapp  
2  Rat 
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 10هاي مورفين ي مورد استفاده در اين تحقيق آمپولدارو. ارزيابي شد) منظور ارزيابي مدت زمان بارداري به(
 :گرمي ساخت كارخانة داروبخش تهران بود و طرح تحقيق اين پژوهش به شرح زير استميلي

 روز و 9به مدت ) IP(صفاقي هاي مادر محلول مورفين را با تزريق درونرت): مادر معتاد(گروه اول آزمايشي 
 ).6، 5، 4(كردند  دريافت مي)  صبح9ساعت (صورت فزاينده هر سه روز  ، بهkg/mg 40 و 20، 10به ميزان 

 متر در دقيقه به مدت نيم 17 روز با سرعت 9هاي مادر به مدت رت): كردهمادر تمرين(گروه دوم آزمايشي 
 ).4) ( صبح هر روز9ساعت (دويدند  درجه مي15ساعت روي تردميل با شيب 

به ) IP(صفاقي  هاي مادر محلول مورفين را با تزريق درونرت): كردهمرينمادر معتاد ت(گروه سوم آزمايشي 
 دقيقه پس از 20كردند و  صورت فزاينده هر سه روز دريافت مي ، بهkg/mg 40، 20، 10 روز به مقدار 9مدت 

 صبح 9ساعت (دويدند  درجه مي15 متر در دقيقه به مدت نيم ساعت روي تردميل شيب 17تزريق با سرعت 
 ).ر روزه

هاي فلزي نگهداري هاي اين گروه تنها در حيوانخانه و درون قفسرت: 1)نخوردهگروه دست(گروه چهارم 
 ). صبح هر روز9ساعت (شد شده و آب و غذا به آنها داده مي

 روش تعيين اعتياد

توان با  اد را ميعالئم اعتي.  استفاده شدkg/mg2براي اين منظور، از تجويز داخل صفاقي نالوكسان با مقدار 
عالئم اثر مصرف دارو . به حيوان وابسته به مورفين مشاهده كرد) نالوكسان(تزريق آنتاگونيست مواد اپيوئيدي 

). 30( دقيقه از زمان تزريق در حيوانات معتادشده مشاهده كرد 30ويژه اسهال پس از گذشت  مانند پرش و به
وجوگرانه، پرش، تالش براي فرار رفتار جست(هاي لوكوموتوري تعالوه بر اين روش، عالئم رفتاري همچون فعالي

دندان قروچه، جويدن، رفتار آرايش، چنگ زدن، وضعيت (اي  ، رفتارهاي كليشه)و لرزش مثل سگ خيس
ها، آبريزش سفيد شدن گوش، اسهال، افتادن پلك(و عالئم اتونوميك ) هاغيرطبيعي، سرپا ايستادن و لرزش اندام

تواند دليلي بر وجود  نيز مي)  بزاق از دهان، راست شدن آلت، خروج مني، ادرار كردن و كاهش وزنبيني، خروج

                                                           
1 -  Intact group 
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شده، روش استفاده، نوع و مدت استفاده از  شدت عالئم مذكور باتوجه به مقدار آنتاگونيست استفاده. اعتياد باشد
 .كنداپيوئيدها فرق مي

ت كه براساس پروتكل اعتياد، تزريق مقادير فزايندة مورفين به پس از اتمام فرايند معتاد كردن شايان ذكر اس
گيري، در هر قفس سه سر رت ماده و يك سر  منظور عمل جفت به. كند روز، حيوان را دچار اعتياد مي9مدت 

ها رت) منظور تعيين مدت دورة جنيني به(براي تعيين روز اول حاملگي . رت نر به مدت سه روز قرار داده شدند
 .گرديدشد، روز اول بارداري محسوب ميروز بررسي شده و روزي كه پالك واژني ديده ميهر 

دورة . اي قرار گرفتند هاي جداگانهحيوانات باردار در قفس) زمان ديدن پالك واژني(از روز اول بارداري 
وزن، قد و محيط (هاي رشدي  پس از تولد فرزندان، شاخص.  روز است23 تا 21طور معمول ها بهبارداري رت
ام و طول دورة و سي) زمان از شير گرفتن فرزندان(وسوم در روزهاي پنجم، نهم، پانزدهم، بيست) پهناي سر

ابزار مورد استفاده مشتمل بر ترازوي ديجيتالي براي توزين ). 3(شد   ثبت مي1 رامپ–جنيني به روش كراون 
ها، نوارگردان جوندگان راي تزريق مورفين به آزمودنيها، با دقت يك هزارم گرم، سرنگ انسولين بآزمودني

گيري قد، پهناي  منظور اندازه  متر در دقيقه، كوليس ديجيتالي به17منظور اعمال پروتكل تمريني با سرعت  به
 .منظور تهية پالك واژني براي تعيين روز اول بارداري است متر، اسمير واژني به ميلي01/0سر با دقت 

در دو سطح توصيفي و استنباطي انجام ) ويرايش شانزدهم (SPSSافزار وسيلة نرمها به ل دادهتجزيه و تحلي
هايي همچون ميانگين، انحراف معيار و جداول و نمودارهاي توزيع فراواني در سطح توصيفي از شاخص. گرفت

عامل از آزمون براي بررسي طبيعي بودن توزيع متغيرهاي مورد بررسي در هريك از سطوح . استفاده شد
 3يها ، داده2هاي آماري با تحليل اكتشافي شايان ذكر است كه قبل از تحليل. كولموگروف اسميرنوف استفاده شد

اين موضوع دليل . هاي مورد تجزيه و تحليل حذف شدند  شناخته شده و از فهرست داده4پرت و مقادير انتهايي
طي براي مقايسة ميانگين متغيرهاي وابسته در چهار گروه در بخش آمار استنبا. هاست يكسان نبودن حجم گروه

در ادامه نيز با . و آزمون كروس كالواليس استفاده شد) ANOVA(راهه  مورد بررسي از تحليل واريانس يك

                                                           
1 - Crown - rump 
2 - Exploratory analysis 
3 - outlier 
4 - Extreme value 
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كمك آزمون تحليل واريانس به. هاي زوجي مقايسه شد تفاوت1هاي تعقيبي همچون توكي و گيمز هوول آزمون
هاي تحقيق  نيز سه فاكتور رشدي مورد بررسي در هر مرحلة رشدي بين گروه) MANOVA(چندمتغيره 
 در نظر 80/0 و توان آماري مورد پذيرش 05/0هاي مربوطه  داري در آزمون فرضحداقل سطح معني. مقايسه شد
 .گرفته شد

 

 تحقيقو يافته هاي نتايج 

دنياآمده از مادران  هاي بهقد و پهناي سر رت، تعداد، ميانگين و انحراف استاندارد متغيرهاي وزن، 1جدول 
 30 و 23، 15، 9، 5گيري در روزهاي   مرحلة اندازه5 ورزشكار و گروه كنترل را در –معتاد، ورزشكار، معتاد 

 .دهد همراه با طول دوران جنيني در هر گروه نشان مي) مراحل رشدي(

 هاتأثير ورزش و اعتياد بر وزن رت

و ) ANOVA(راهه  ين چهار گروه در هر مرحلة رشد از آزمون تحليل واريانس يكبراي بررسي تفاوت ب
علت استفاده از آزمون .  ذكر شده است3 و 2نتايج اين تحليل در جداول . آزمون كروسكال واليس استفاده شد

وه براساس اين جداول، وزن چهار گر). <05/0P(داري آزمون لوين است ، معني3كروسكال واليس در جدول 
آزمون توكي و آزمون گيمز . داري داردام با يكديگر تفاوت معنيوسوم و سيمورد بررسي در روزهاي پنجم، بيست

هاي در روز پنجم، رت. ها در هر مرحلة رشد، گرفته شد هوول نيز در ادامه براي بررسي تفاوت زوجي بين گروه
هاي متولدشده از مادران ورزشكار و گروه  از رتداري وزن بيشتريصورت معني متولدشده از مادران معتاد به

داري وزن بيشتري از صورت معني هاي متولدشده از مادران معتاد ورزشكار بهو رت) >02/0P(كنترل داشتند 
هاي متولدشده از مادران وسوم رتدر روز بيست). >05/0P(هاي متولدشده از مادران سه گروه ديگر داشتند رت

هاي متولدشده از مادران معتاد ورزشكار و گروه كنترل داشتند داري وزن بيشتري از رتمعنيصورت  ورزشكار به
)05/0P< .(هاي معتاد داري بيشتر از فرزندان رتصورت معني هاي ورزشكار به ام، وزن فرزندان رتدر روز سي

 ).>01/0P(بود 

                                                           
1 - Games howell 
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-وه مورد بررسي مقايسه شده كه نشانگيري را در چهار گر اندازه5، ميانگين وزن 2در رديف سوم جدول 

در . بين چهار گروه است)  است05/0آمده نزديك به حد بحراني دست  بهPمقدار (دار دهندة تفاوت نسبتاً معني
داري وزن بيشتري از گروه مادران معتاد صورت معني ادامه آزمون توكي نشان داد كه گروه مادران ورزشكار به

 ).>05/0P(دارند 

 گيري شده در تحقيقهاي اندازه هاي توصيفي داده  آماره- 1جدول 

غير
 مت
نام

 

مراحل 
 كنترل معتاد تمرين كرده تمرين كرده معتاد رشدي

  N SD ± M N SD ± M N SD ± M N SD ± M 
 82/9 ± 67/0 28 11/11 ± 92/0 28 26/10 ± 53/0 28 38/10± 62/0 29 روز پنجم 
 62/16 ± 66/2 29 75/16 ± 73/2 28 28/17 ± 94/2 29 93/16 ± 96/2 29 روز نهم

 31/25 ± 79/1 29 31/25 ± 79/1 29 31/25 ± 79/1 29 55/24 ± 02/3 29 روز پانزدهم
 14/43 ±83/1 29 21/43 ± 11/2 29 96/44 ± 30/2 27 18/43 ± 65/3 28 روز بيست و سوم

 73/64±89/5 29 86/64 ± 07/6 29 95/32 ± 09/2 29 62/61 ± 22/6 29 روز سي ام

زن 
و

)
رم
گ

( 

 82/31 ± 97/1  05/32 ± 07/2    36/31 ± 52/2    اندازه5ميانگين 
 20/13 ± 12/1 28 66/14 ± 70/0 28 09/14 ± 08/1 28 25/14 ±58/0 29 روز پنجم 
 07/17 ± 73/0 29 07/17 ± 65/0 28 21/17 ± 74/0 29 01/17 ± 70/0 29 روز نهم

 14/19 ± 06/1 29 13/19 ± 06/1 29 14/19 ± 06/1 29 44/18 ± 11/1 29 روز پانزدهم
 14/20 ± 08/1 29 26/20 ± 11/1 29 15/21 ± 16/1 27 21/20 ± 10/1 28 روز بيست و سوم

 44/22 ± 22/1 29 53/22 ± 17/1 29 04/24 ± 97/1 29 64/21 ± 29/1 29 روز سي ام

سر 
ي 
هنا

پ
)

 تر
تي

سان
 35/18 ± 41/0  65/18 ± 43/0  10/19 ± 59/0  32/18 ± 45/0  ازه  اند5ميانگين  )

 60/60 ± 44/1 28 60/62 ± 00/2 28 21/61 ± 68/1 28 38/61 ± 45/1 29 روز پنجم 
 46/72 ±50/3 29 56/72 ± 77/2 28 08/73 ± 16/3 29 96/71 ±82/30 29 روز نهم

 94/85 ± 11/3 29 95/85 ± 16/3 29 94/85 ± 11/3 29 64/83 ± 40/4 29 روز پانزدهم
 94/109±44/5 29 78/110 ± 96/5 29 60/111 ± 38/4 27 91/108 ± 07/5 28 روز بيست و سوم

 52/129±81/5 29 28/129 ± 08/6 29 58/131 ± 76/5 29 97/125±74/5 29 روز سي ام

(قد 
متر

ي 
سانت

( 

 55/91 ± 41/1  97/91 ± 88/1  72/92 ± 61/1  48/90 ± 93/1    اندازه5ميانگين 
 80/22 ± 62/0  70/22 ± 22/1 20 70/21 ± 92/0 20 100/23 ± 97/0 20 طول دورة جنيني
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 هاي مختلف گروهي وزن رت در گروه آزمون تحليل واريانس يكراهة تأثيرات بين– 2جدول 

 توان آماري دار بودن عملي معني داري معني F ضريب درجة آزادي 

 105/0 008/0 0831/0 292/0 3 روز نهم ها در  گروه

 783/0 088/0 015/0 624/0 3 ها در روز سي ام گروه

 606/0 067/0 063/0 508/2 3  اندازه گيري5ميانگين وزن 

 

 هاي مختلف گروهي وزن رت در گروه آزمون كروسكال واليس براي بررسي تأثيرات بين– 3جدول 

 Chi-Square معني داري درجة آزادي 

 000/0 3 997/29 ها در روز پنجم گروه

 808/0 3 974/0 پانزدهمها در روز  گروه

 017/0 3 217/10 گروه ها در روز بيست و سوم 

 

 هاتأثير فعاليت بدني و اعتياد بر پهناي سر رت

، نشان 5 و آزمون كروسكال واليس در جدول 4شده در جدول  راهة ارائه نتايج آزمون تحليل واريانس يك
داري  با يكديگر تفاوت معني30 و 23، 15، 5دهد كه اندازة پهناي سر چهار گروه مورد بررسي در روزهاي يم

هاي متولدشده از مادران آزمون توكي و آزمون گيمز هوول نيز نشان داد كه در روز پنجم، پهناي سر رت. دارند
هاي متولدشده از مادران گروه كنترل بود  رتتر ازداري بزرگصورت معني معتاد، ورزشكار و معتاد ورزشكار به

)05/0P< (داري كمتر از رتصورت معني هاي متولدشده از مادران مع تاد بهو در روز پانزدهم، پهناي سر رت-

هاي متولدشده از مادران وسوم رتدر روز بيست). >05/0P(هاي متولدشده از مادران سه گروه ديگر بود 
-در روز سي). >05/0P(هاي متولدشده از مادران سه گروه ديگر بود تر از رتري بزرگداصورت معني ورزشكار به

هاي متولدشده از مادران تر از رتداري بزرگصورت معني هاي متولدشده از مادران ورزشكار بهام پهناي سر رت
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هايي بود كه مادرشان ز رتتر اداري بزرگصورت معنيو در مادران گروه ورزشكار معتاد به) 05/0(سه گروه ديگر 
 ).>05/0P(معتاد بودند 

گيري را در چهار گروه مورد بررسي مقايسه كرده و   اندازه5، ميانگين پهناي سر 4رديف چهارم جدول 
بين چهار گروه )  است05/0دست آمده نزديك به حد بحراني  بهPمقدار (دار دهندة تفاوت نسبتاً معنينشان
 3تر از داري بزرگصورت معني وكي نشان داد كه پهناي سر گروه مادران ورزشكاران بهدر ادامه آزمون ت. است

 ).>05/0P(گروه ديگر بود 

 هاي مختلف گروهي اندازة پهناي سر رت در گروه آزمون تحليل واريانس يكراهة تأثيرات بين– 4جدول 

دار بودن  معني داري معني F ضريب درجة آزادي 
 عملي

 توان آماري

 123/0 011/0 767/0 381/0 3 ها در روز نهم  هگرو

 704/0 076/0 031/0 057/0 3 ها در روز پانزدهم گروه

 917/0 123/0 002/0 185/5 3 ها در روز بيست و سوم گروه

 1 311/0 001/0 861/14 3  اندازه گيري5ميانگين پهناي سر 

 

هاي  روهي اندازة پهناي سر رت در گروهگ آزمون كروسكال واليس براي بررسي تأثيرات بين– 5جدول 
 مختلف

 Chi-Square معني داري درجة آزادي 

 000/0 3 267/26 ها در روز پنجم گروه

 000/0 3 331/26 ها در روز سي ام گروه
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 تأثير فعاليت بدني و اعتياد بر اندازة قد

 كه اندازة قد چهار گروه مورد دهد نشان مي6شده در جدول  راهه ارائه نتايج آزمون تحليل واريانس يك
آزمون توكي نيز نشان داد كه در . داري دارندام با يكديگر تفاوت معنيبررسي در روزهاي پنجم، پانزدهم و سي

هاي تر از رتبزرگ) >05/0P(داري صورت معني هاي متولدشده از مادران معتاد ورزشكار بهروز پنجم رت
داري صورت معني هاي متولدشده از مادران معتاد بهبود و در روز پانزدهم رتمتولدشده از مادران سه گروه ديگر 

)05/0P< (هاي متولدشده از ام، قد رتدر روز سي. هاي متولدشده از مادران سه گروه ديگر بودتر از رتكوچك
 . ديگر بودهاي متولدشده از مادران سه گروهبلندتر از رت) >05/0P(داري صورت معنيمادران ورزشكار به

دهندة گيري را در چهار گروه مورد بررسي مقايسه كرده و نشان  اندازه5، ميانگين قد 6رديف آخر جدول 
در ادامه آزمون توكي نشان داد كه اندازة قد در گروه مادران ). >001/0P(هاست دار بين گروهتفاوت معني
صورت و در گروه مادران معتاد ورزشكار به) >05/0P(داري بيشتر از گروه مادران معتاد صورت معني ورزشكار به

 ).>05/0P(داري بيشتر از گروه مادران معتاد است معني

 

 هاي مختلف گروهي قد رت در گروه آزمون تحليل واريانس يكراهة تأثيرات بين– 6جدول 

 توان آماري دار بودن عملي معني داري معني F ضريب درجة آزادي 

 976/0 164/0 000/0 945/6 3 ها در روز پنجم گروه

 154/0 014/0 667/0 524/0 3 ها در روز نهم  گروه

 718/0 079/0 028/0 153/3 3 ها در روز پانزدهم گروه

 350/0 035/0 264/0 344/1 3 ها در روز بيست و سوم گروه

 867/0 109/0 005/0 562/4 3 ها در روز سي ام  گروه

 986/0 189/0 000/0 686/7 3 گيري  اندازه5ميانگين 
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 تأثير فعاليت بدني و اعتياد بر سه عامل رشدي، وزن، پهناي سر و قد

، 15، 5نشان داد كه در كل عوامل رشدي در روزهاي ) MANOVA(آزمون تحليل واريانس چندمتغيره 
هاي قبل  بخشالبته تفاوت در هر گروه و هر متغير در). >01/0P(داري دارند  با يكديگر تفاوت معني30 و 23

 ).3 و 2، 1هاي شكل(به تفصيل مورد بحث قرار گرفت 

 

 تأثير فعاليت بدني و اعتياد بر طول دوران جنيني

دهد كه طول دورة جنيني چهار گروه مورد بررسي نشان مي) 7جدول (نتايج آزمون تحليل واريانس يكراهه 
هاي ز نشان داد كه طول دورة جنيني در رتآزمون توكي ني). >001/0P(داري دارد با يكديگر تفاوت معني

 ).4شكل ) (>001/0P(داري كمتر از سه گروه ديگر است صورت معنيورزشكار به

 هاي مختلف  آزمون تحليل واريانس يكراهة تفاوت طول دورة جنيني در گروه– 7جدول 

 توان آماري دار بودن عملي معني داري معني F ضريب درجة آزادي 

 989/0 242/0 000/0 085/8 3 نيطول دورة جني

 

 گيريبحث و نتيجه

مادر بر ) هاي سفيد صحراييموش(هدف از انجام اين پژوهش، بررسي تأثير اعتياد و فعاليت بدني رت 
هاي طوركه در نتايج تحقيق عنوان شد، در روز پنجم، وزن رتهمان. هاي رشد جسمي فرزندان نر بود  شاخص

هاي متولدشده از مادران ورزشكار و گروه  بيشتر از رت) >05/0P(داري صورت معنيد بهمتولدشده از مادران معتا
اين محقق با ادامة روند تحقيقي . كنترل بود كه اين نتايج با نتايج تحقيقات اسالمبروا و همكاران همخواني دارد

ي فرزندان گروه معتاد به هاي حركت تر ساختن عوامل محيطي همچون تغذيه و فعاليتخود تالش كرد تا با غني
هاي بعدي رشد با غني كردن محيط نيز ادامه  هاي رشدي در دورهاين قطعيت برسد كه آيا اين برتري شاخص
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هاي  هاي رشدي فرزندان مادر معتاد در دورهخواهد داشت يا خير؟ نتايج اين پژوهش مبين اين بود كه شاخص
 .ده كه اين يافته مطابق با نتيجة پژوهش حاضر استبعدي رشد در قياس با گروه كنترل دچار افول ش

 بيشتر از ) >05/0P(داري صورت معني هاي متولدشده از مادران ورزشكار بهوسوم وزن رتدر روز بيست
هاي متولدشده از مادران  ام وزن رتدر روز سي. هاي متولدشده از مادران معتاد ورزشكار و گروه كنترل بودرت

از سوي ديگر، اين . هاي متولدشده از مادران معتاد بودبيشتر از رت) >01/0P(داري معنيصورت  ورزشكار به
هاي رشدي ندارد، در داري بر شاخصيافته با نتايج پژوهش كلپ كه دريافت ورزش مادر قبل از تولد آثار معني

طور كلي نتايج حاصل مؤيد به. تضاد است كه متفاوت بودن پروتكل تمريني شايد دليل احتمالي اين تفاوت باشد
دليل  اين نكته است كه اعتياد مادر موجبات افزايش وزن در بدو تولد را به همراه داشته كه اين امر احتماالً به

مغاير است، زيرا اين ) 1993(اين يافته با نتايج پژوهش وتي . افزايش دورة بارداري در مادران باردار است
دار وزن فرزندان هاي مادر گزارش كرد كه مورفين سبب افزايش معنيرتپژوهشگر پس از تجويز مورفين به 

هاي متفاوت يكي از داليل اين مغايرت ممكن است ريشه در مقادير مختلف مورفين و طبعاً پروتكل. نشده است
 .فرايند ايجاد اعتياد داشته باشد

ها سي توسين و ساخت پروستاگلندينكنندة رهايشي اككنندة روان، تنظيمباتوجه به اينكه داروهاي تحريك
كنندة مورفين روي هستند، ممكن است دليل طوالني شدن مدت بارداري در گروه مادر معتاد به اثرهاي تضعيف

دهد كه در نتايج برخي مطالعات نشان مي). 35(ها مربوط باشد ساخت و رهايش اكسي توسين و پروستاگلندرين
يابد و موجب كاهش ترشح  هيپوفيز كاهش مي–اليت محور هيپوتاالموس اواخر دورة بارداري و شيردهي، فع

 ).35(شود هاي اكسي توسين ميهورمون

 5، مقايسة ميانگين 1جدول (نتيجة قابل توجه ديگر تعديل تأثير مخرب اعتياد در اثر فعاليت بدني است 
قات، فعاليت بدني شديد مادر در طول براساس نتايج تحقي). اندازة وزن در گروه معتاد و گروه معتاد ورزشكار

. شودميبارداري موجب كاهش وزن جفت در مادر شده و اين امر سبب رسيدن اكسيژن به جنين و هيپوكسي 
نكرده، ممكن است اين موضوع باشد كه كرده با گروه ورزش يكي از داليل احتمالي كاهش وزن گروه ورزش

موجب آن وزن تغييراتي را در دستگاه تناسلي مادر ايجاد كند كه بهتواند مي) ورزش به نسبت شديد(ورزش مادر 
 .شودنكرده در ابتداي زندگي پس از تولد كمتر ميكرده در قياس با گروه ورزشگروه ورزش
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اسالمبروا و همكاران در پژوهشي نشان دادند كه اعتياد والدين ممكن است تغييراتي را در وراثت فرزندان 
. كه اين نتيجه همراستا با نتايج تحقيق حاضر است) 36(وجود آورد به) كاهش وزن(زن بدن نسل اول از حيث و

در ) جز روز پنجمبه(طوركه در بخش نتايج ذكر شد، وزن فرزندان گروه معتاد در مراحل مختلف رشدي همان
تواند مرتبط با دورة ته ميطور كه عنوان شد، يكي از داليل احتمالي اين ياف  همان.قياس با گروه كنترل كمتر بود

براساس نتايج تحقيقات كاهش وزن نوزادان در اوايل زندگي تأثير بسزايي در . تر گروه معتاد باشدجنيني طوالني
مراحل بعدي زندگي خواهد داشت و احتماالً اين نوزادان در مقايسه با نوزاداني كه هنگام تولد وزن طبيعي 

آمده از دست اطالعات به. خود از نظر ميزان رشد و نمو و فعاليت خواهند داشتاند، مشكالتي را در زندگي  داشته
ماندگي رشد جسمي آنها اغلب دهد كه عقباجساد نوزاداني كه از مادران هروئيني متولد شده بودند، نشان مي

يافتة حاضر ). 47 ،26(ها در بسياري از اعضاي بدن آنها بوده است ناشي از كاهش اندازه و نيز كاهش تعداد سلول
 و 1985(هاي مختلف رشدي مغاير با نتيجة تحقيقات وتي و همكاران  در مورد تأثير پذيرفتن وزن در دوره

كه اين ) 42(هاي رشدي قد و وزن نوزادان ندارد است كه نتيجه گرفتند اعتياد تأثيري بر شاخص) 1993
 .هاي متفاوت فرايند ايجاد اعتياد داشته باشدپروتكلكن است ريشه در مقادير مختلف مورفين و طبعاً مواگرايي م

 با يكديگر 30 و 23؛ 15، 5كه مشاهده شد، اندازة پهناي سر چهار گروه مورد بررسي در روزهاي طورهمان
هاي متولدشده از مادران معتاد، ورزشكار و نحوي كه در روز پنجم پهناي سر رتدراي داشت، بهتفاوت معني

هاي متولدشده از مادران گروه كنترل بود و در روز تر از رتبزرگ) >01/0P(داري صورت معنيهمعتاد ورشكار ب
هاي كمتر از رت) >05/0P(داري صورت معنيهاي متولدشده از مادران معتاد بهپانزدهم، پهناي سر رت

-ه از مادران ورزشكار بههاي متولدشدوسوم پهناي سر رتدر روز بيست. متولدشده از مادران سه گروه ديگر بود

ام پهناي  در روز سي. هاي متولدشده از مادران سه گروه ديگر بودتر از رتبزرگ) >05/0P(داري صورت معني
هاي متولدشده از تر از رت بزرگ) >05/0P(داري صورت معنيهاي متولدشده از مادران ورزشكار بهسر رت

تر بزرگ) >05/0P(داري صورت معني دران گروه ورزشكار معتاد بهمادران سه گروه ديگر و پهناي سر نوزادان ما
شود كه اعتياد عاملي مثبت در باتوجه به نتايج مذكور، استنباط مي. هايي بود كه مادرشان معتاد بودنداز رت

رشد بهينة پهناي سر فقط در پنج روزگي است كه بنا بر توجيه ذكرشده در مورد عامل وزن، ازدياد دوران 
نتيجة جالب در مورد شاخص رشدي پهناي سر مؤيد اين مطلب است . تواند دليلي بر اين نتيجه باشدرداري ميبا
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 اندازة پهناي 5، مقايسة ميانگين 1جدول . گيري كاهش داده است  اندازه5كه ورزش عامل تخريبي اعتياد را در 
 .دهدسر در گروه معتاد و گروه معتاد ورزشكار را نشان مي

نة تأثيرپذيري اندازة قد از اعتياد و ورزش نشان داده شد كه اندازة قد چهار گروه مورد بررسي در در زمي
آزمون توكي نيز نشان داد كه در روز پنجم، . داري دارندام با يكديگر تفاوت معنيروزهاي پنجم، پانزدهم و سي

هاي متولدشده از بلندتر از رت) >05/0P(داري  صورت معني هاي متولدشده از مادران معتاد ورزشكار بهقد رت
داري صورت معني هاي متولدشده از مادران معتاد بهمادران سه گروه ديگر بود و در روز پانزدهم، قد رت

)05/0P< (هاي متولدشده از ام قد رتدر روز سي. هاي متولدشده از مادران سه گروه ديگر بود تر از رت كوتاه
طور  به. هاي متولدشده از مادران سه گروه ديگر بودبلندتر از رت) >05/0P(داري نيصورت مع مادران ورزشكار به

هاي پژوهش حاضر قرار  مشخص شاخص رشدي قد، عاملي است كه در قياس با وزن بيشتر تحت تأثير مداخله
 جسمي كه در مطابقت كامل با مباني نظري رشد و تكامل) 1ها در جدول  اختالف ميانگين شاخص(گرفته است 

 ).22 و 2(و حركتي قرار دارد 

داري  صورت معني طور كلي نتايج پژوهش در اين شاخص نشان داد كه قد نوزادان گروه مادران ورزشكار به به
-براين، اندازة قد در گروه مادران معتاد ورزشكار به عالوه). >05/0P(بلندتر از نوزادان گروه مادران معتاد است 

كنندگي ورزش در كه اين بيانگر نقش تعديل) >05/0P( از گروه مادران معتاد است داري بلندترصورت معني
 .تعديل تبعات منفي اعتياد است

شود، طول دورة  مشاهده مي1طوركه در جدول همان.  روز است23 تا 21طول طبيعي دورة جنيني در رت 
 ± 22/1، در گروه تجربي سوم 70/21 ± 92/0، گروه تجربي دوم 100/23 ± 97/0جنيني در گروه تجربي اول 

دار هاي تجربي و كنترل معني  است كه از نظر آماري اختالف بين گروه80/22 ± 62/0 و در گروه كنترل 70/22
دهد كه يكي از داليل براساس نتايج تحقيق اعتياد عاملي است كه مدت زمان دورة بارداري را افزايش مي. بود

ها كنندة مورفين روي ساخت و رهايش اكسي توسين و پروستاگلندرين احتمالي اين افزايش، اثر تضعيف
دورة باردراي در مادران بودن از طرف ديگر، ورزش موجب نرمال . است) كنندة زايمان هاي تسهيل هورمون(
طور  به. موجب تعديل دوران بارداري شد) 70/22 ± 22/1(و در گروه مادران معتاد ورزشكار ) 70/21 ± 92/0(

يابيم كه درمي) قد، وزن، پهناي سر و دورة جنيني(هاي رشدي آمده از شاخصدست باتوجه به نتايج بهكلي 
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يكي از . و ورزش عاملي مطلوب در اين عوامل است) به استثناي روز پنجم(اعتياد عاملي مخرب در عوامل رشدي 
هاي هورمون رشد و  اهش گيرندهك) با عنايت به نتيجة آزمون (هاي رشدي داليل احتمالي اختالل در شاخص

در زمينة نقش مخرب ). 21(هاي متصل به هورمون رشد در بخش هيپوتاالموس و نخاع شوكي است پروتئين
هاي بعد اشاره كرد كه احتماالً  هاي رشدي در نسلتوان به جهش ايجادشده در اووسيت و طبعاً اختاللاعتياد مي

 .شدي استاين عامل دليلي بر تغييرات ايجادشدة ر

-هاي اين تحقيق ميهاي رشدي ايجادشده در آزمودنينتايج اين پژوهش مؤيد اين مطلب است كه اختالل

هاي ماندگي شاخص يكي از آثار احتمالي عقب). 26(كنند، ايجاد شود تواند در افرادي كه مورفين مصرف مي
ني بدن مادر در طول دورة رشد روياني رشدي نوزادان معتاد مرتبط با تعامل مورفين و سيستم اپيوييدي درو

يكي ). 30(، زيرا اپيوييدهاي مترشحة داخلي در بدن مادر بر رشد جسماني، فيزيكي جنين اثر سوء دارد ستا
 –سوء عملكردي معدي (ماندگي رشد فرزندان، به سوء عملكرد سيستم گوارشي مادر  ديگر از احتماالت عقب

 و ممكن است هشد ، چرا كه به تبع اين اختالل، تغذية جنين دچار اشكال )46(گردد علت اعتياد برمي به) رودي
 .هاي رشدي پس از تولد همچون كوتاهي قد، كمبود وزن و پهناي سر را در پي داشته باشداختالل

هاي رشدي است،  دهندة اختالف آماري معناداري در مورد آثار ورزش بر شاخصهاي اين مطالعه نشان يافته
باتوجه . ، ريمن و همكاران مغاير است)2002(، كلپ و همكاران )1385(تايج تحقيقات معماري و همكاران اما با ن

ها ممكن است تحت تأثير شدت فعاليت ورزشي، مدت زمان هر جلسة شده، اين تفاوتبه مطالعات قبلي انجام
انات مورد استفاده در تحقيقات تمريني، تعداد جلسات در هفته، سابقة انجام ورزش قبل از حاملگي و نوع حيو

 .باشد

، تقويت عضالت كمر و )47(دهد كه تنظيم غلظت گلوكز خون مادران مروري بر تحقيقات گذشته نشان مي
از جمله ) 34(و بهبود وضعيت بدني زن باردار ) 25(، افزايش سالمت رواني و بهبود كيفيت زندگي )19(باسن 

طوركه مطالعات متعدد نشان همان. تر استوجود دورة بارداري مطلوبآثار مؤثر ورزش منظم زنان و بالطبع 
-دليل تغييرات ژنتيكي اسپرم، اثر سمي يا اپي اند، تبعات منفي ناشي از سوء مصرف اپيوئيدها توسط پدر به داده

اد سمي به هاي فرعي جنسي و انتقال مستقيم موژنتيكي اسپرم، اثر غيرمستقيم داروها بر بيضه، اپيديديم، ارگان
، كاهش وزن، افزايش )هادر رت(دستگاه تناسلي ماده از طريق مايع مني است كه موجبات كاهش تعداد نوزادان 
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اعتياد مادر نيز ممكن است به جهت ). 2(آورد هاي زمان تولد را پديد ميمرگ و مير نوزادان و افزايش نقص
تر تبعات ناشي از البته براي تعيين دقيق.  شودهاي بعد منجرهاي رشدي در نسلاووسيت و طبعاً اختالل

-ها، از تغييرات احتمالي شاخصهاي بيشتر اين آزمودنيتغييرات ژنتيكي، بهتر آن است كه با دنبال كردن نسل

قد، وزن، پهناي سر و (هاي رشدي آمده از شاخصدست طور كلي باتوجه به نتايج به به. هاي رشدي آگاه شويم
و ورزش عاملي مطلوب در اين ) در درازمدت(يابيم كه اعتياد عاملي مخرب در عوامل رشدي  يدرم) دورة جنيني
هاي  توان به اين نكته اشاره كرد كه ورزش آثار منفي احتمالي اعتياد بر شاخصاز طرف ديگر، مي. عوامل است

 .سازدرشدي را تعديل مي
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