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  چكيده
ترجيح مكان شرطي شده ناشـي از  كسب و بيان  ربPapaver rhoeas عصاره آبي الكلي گياه شقايق حاضر، اثر در تحقيق  :هدف
   .گرم بررسي شد 20-25محدوده وزني  در N-MARIنژاد نر  كوچك آزمايشگاهيهاي  موش در مورفين

ي، مقادير متفاوت مورفين و يا عصاره گياه به حيوانات تزريق شد تا مشخص شود كـه آيـا   يدر يك آزمايش ابتدا :روش بررسي
مقادير متفـاوت   ،در بخش دوم ابتدا. يا خير دارند يوانحاين را در  ترجيح مكان شرطي شدهي القاء يمورفين و يا عصاره گياه توانا

تا اثر عصاره بر كسب ترجيح مكان شرطي شده ناشي از مـورفين   ها داده شد به موش ،ثر مورفينودقيقه دوز م 30عصاره و پس از 
ـ  سـاز  براي بررسي اثر عصاره گياه بر بيان ترجيح مكان شرطي شده، حيوانات در روزهـاي شـرطي  . بررسي شود ثر وي فقـط دوز م

  . دقيقه قبل از شروع آزمايش، مقادير متفاوت عصاره را دريافت كردند 30 آزمونوز رمورفين را دريافت كردند و در 
باعث افـزايش زمـان سـپري شـده در قسـمت      ) گرم بر كيلوگرم ميلي 20و 10، 1(ها نشان داد كه تجويز مورفين  آزمايش :ها يافته

) گـرم بـر كيلـوگرم    ميلـي  20و  10(دوز كننـده   اين افزايش در گروه دريافـت  ).ح مكان شرطي شدهترجي(دريافت مورفين گرديد 
گونه تغييـري در   نسبت به گروه سالين هيچ) گرم بر كيلوگرم ميلي 100،50،25(تجويز عصاره با دوزهاي . دار بود كامالً معنيمورفين 

 10(عصاره گياه مذكور بـا دوزهـاي فـوق قبـل از تجـويز مـورفين       تجويز . زمان سپري شده در قسمت دريافت دارو ايجاد نكرد
هـم چنـين تجـويز عصـاره     . زمـان سـپري شـده در قسـمت دريافـت دارو گرديـد      سبب كاهش معني دار ) گرم بر كيلوگرم ميلي

ـ   ميلـي  10(، مورفين بـا دوز  شرطي شدن يوزهاي القادكه در  حيواناتيبه  )گرم بر كيلوگرم ميلي 100،50،25( ) ر كيلـوگرم گـرم ب
  . تغييري در زمان سپري شده در قسمت دريافت دارو ايجاد نكرددريافت كرده بودند 

كسب تـرجيح مكـان شـرطي شـده ناشـي از      شود كه عصاره گياه شقايق سبب كاهش  ها استنباط مي از اين آزمايش :گيري نتيجه
  .ي نداردگردد ولي بر بيان ترجيح مكان شرطي شده ناشي از مورفين اثر مورفين مي

 شقايقترجيح مكان شرطي شده، موش كوچك آزمايشگاهي،  ،مورفين :واژگان گل
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 ... ثر عصاره گياه شقايقبررسي ا

 

  مقدمه
هي گيا .Papaver rhoeas Lنام علمي گياه شقايق با 

است كه در متر  سانتي 25 -90هاي قرمز به ارتفاع  علفي با گل
ي هاييديداراي آلكالو هاين گيا. رويد نواحي مختلف كشور ما مي

يك و ياسيد پاپاوريك و اسيد مكو، اسيد رآديك ،ينرآد مانند
از گذشته هاي دور از جوشانده اين گياه . استموسيالز و قند 

. شده است براي رفع بيخوابي و كاهش التهاب استفاده مي
آور است و به  بخش و خلط همچنين اين گياه داراي اثرات آرام

ره آن، اين در عصاتركيبات اوپيوييدي دليل مقادير بسيار اندك 
به دليل  ].1،2،3،4،5[ نامند زيان مي نام ترياك بيه عصاره را ب

خشخاش و اثري كه بر گياه قرابت خانوادگي اين گياه با 
سندروم ترك ناشي از مورفين از اين گياه ديده شده كاهش 

برآن شديم كه در اين تحقيق تاثير عصاره اين گياه را  ،]1،2،4[
يح مكان شرطي شده ناشي از كسب و بيان پديده ترجبر 

. يميبررسي نما كوچك آزمايشگاهيهاي  در موش را مورفين
الزم به توضيح است كه اثر عصاره اين گياه بر ترجيح مكان 
شرطي شده ناشي از مورفين تاكنون مورد مطالعه قرار نگرفته 
است اما تحقيقات مختلفي در مورد اثر عصاره ساير گياهان بر 

  ].6[ين موجود است سندروم ترك مورف
يدها در كشور ما از جمله يشيوع باالي اعتياد به اپيو

 .سازد مواردي است كه توجه به درمان معتادان را ضروري مي
يدها كامالً روشن يتاسفانه زواياي مختلف وابستگي به اپيوم

يدها در موجودات زنده دونوع وابستگي القا ياپيو. نيست
 استيزيكي و وابستگي رواني نمايند كه شامل وابستگي ف مي

در شود كه فرد معتاد  مياطالق حالتي رواني به وابستگي . ]7،8[
خوابي،  ، عاليمي مانند بيدسترسي به مواد مخدرهنگام عدم 

قراري، اضطراب، عدم وجود سرخوشي و ولع بسيار زياد و  بي
در مقابل مصرف دارو از خود نشان را غير قابل مقاومت 

توان در حيوان يا انسان وابسته به  م را ميين عالاي ].7[دهد  مي
قبل از شروع مصرف و يا مدتي بعد از ترك مصرف اپيوئيدها 

مطالعات زيادي به منظور شناخت  .]8،9[دارو مشاهده كرد 
هاي عصبي درگير در سندروم ترك انجام  ها و سيستم مكانيسم

اي ه دهند كه سيستم نتايج اين مطالعات نشان مي .شده است
  يدي، سروتونيني و پپتيدي مغز در بروز اين يگابائرژيك، اوپيو

  
  

  

اما متاسفانه تاكنون ساز و كار دقيق اين . ]10[ پديده نقش دارند
هاي مطالعه  يكي از بهترين راه. پديده روشن نشده است

وابستگي رواني در حيوانات، روش ترجيح مكان شرطي شده 
ينه و در عين حال بسيار هز است كه راهي نسبتاً آسان و كم

وابستگي هايي كه بتواند عوارض  يافتن راه]. 11[ استدقيق 
كاهش دهد يقيناً در افزايش افراد مايل به ترك مواد رواني را 

داروهاي گياهي كه اسانس يا عصاره . مخدر موثر خواهد بود
 رسد مصرفشان به نظر مي هستندگياهان موجود در طبيعت 

له او به دليل همين مس. كند ايجاد نميعوارض جانبي شديدي 
 .امروزه تحقيق در مورد اين داروها گسترش يافته است

بنابراين، در مطالعه حاضر اثر عصاره گياه شقايق بر كسب و 
بيان ترجيح مكان شرطي شده ناشي از مورفين در موش 

در يك . نر مورد بررسي قرار گرفت كوچك آزمايشگاهي
ه به تنهائي بررسي شد تا معلوم شود كه مطالعه اوليه، اثر عصار

  آيا اين عصاره خواص پاداشي دارد يا خير؟ 
  

  ها مواد و روش
  گيري عصاره

در اواخر گياه كامل شقايق از مناطق اطراف كرمانشاه 
به  ،در سايه خشك ،آوري جمع 1382فروردين ماه سال 

آزمايشگاه دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شهيد 
مورد شناسايي قرار نژاد  منتقل و توسط مهندس كماليبهشتي 

گياه خشك شده سپس . به آن داده شد P-147گرفت و كد 
 - عصاره آبي ،دستگاه تقطير با حرارت كمپودر شده و در 

گرم از پودر كامل  50براي اين منظور، . الكلي گياه گرفته شد
شد و به آن  اي ريخته  گياه خشك شده در يك مخزن شيشه

) حجمي - حجمي(درصد  50ليتر محلول اتانول  ميلي 500
ساعت در دماي اتاق براي  20و براي مدت  ضافه شدا

در اين مدت مخزن به آرامي چرخانده . گرفت خيساندن قرار 
محتواي مخزن فيلتر شده و اتانول در دماي   آن، پس از. شد مي
ره آب عصا. شد گراد و در فشار پايين تبخير  درجه سانتي 33

نيز پس از چند روز به آرامي تبخير شد و پودر عصاره به جا 
گرم عصاره به دست   15گرم پودر كامل گياه،  100از هر . ماند 
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و همكاران صحرايي  

 

صورت داخل صفاقي ه اين عصاره در سالين حل شد و ب. آمد 
  .شد به حيوانات تزريق 

  
  حيوانات

  دنر نژا كوچك آزمايشگاهيهاي  موشتحقيق از ر اين د
N-MRI  حيوانات در . شدگرم استفاده  20- 25ميانگين وزني با

 22- 24در دماي  روزي طبيعي و تايي با دوره شبانه 10هاي  قفس
در هر . شدند با آب و غذاي كافي نگهداري مي گراد، درجه سانتي

  . سر حيوان مورد استفاده قرار گرفت 8سري آزمايش 
  
  القاي ترجيح مكان شرطي شدهوش ر

ترجيح مكان شرطي شده از دستگاه چوبي  براي انجام آزمايش
مخصوصي استفاده شد كه از دو قسمت مجزا تشكيل شده است 

متر  سانتي اين دو قسمت داراي ابعاد مساوي ]. 12[
ند كه توسط يك دريچه گيوتيني هست) طول و عرض و ارتفاع(

هاي هر دو  رنگ ديواره. توانند با هم در ارتباط باشند مركزي مي
هاي هر قسمت داراي تزئينات متمايز از  ف سفيد اما ديوارهطر

هايي بود كه  كف هر قسمت نيز داراي خراشيدگي. طرف ديگر بود
ها در يك طرف  جهت خراشيدگي(از طرف مقابل متمايز بود 

عمود بر دريچه مركزي و در طرف ديگر موازي با دريچه مركزي 
ج روز بود كه دوره آزمايش ترجيح مكان شرطي شده پن). بود

  :شامل مراحل زير است

  
  سازي مرحله پيش شرطي) الف

شود پس  در اولين روز هر دوره كه روز آشنايي ناميده مي
دقيقه در  10از برداشتن دريچه گيوتيني، هر حيوان به مدت 

داخل دستگاه قرار گرفته تا آزادانه در دستگاه گردش كرده و 
در هر قسمت دستگاه  زمان سپري شده. با محيط آن آشنا شود
نتايج نشان داد كه در اين دستگاه . دوش در اين روز ثبت مي

دهند  كدام از دو قسمت نشان نمي حيوانات تمايل ذاتي به هيچ
در . براي ادامه كار استفاده شد 1و بنابراين از روش غير طرفدار

اين روش نيمي از حيوانات در هر سري در يك قسمت شرطي 

                                           
1 Un-Biased 

 به اين ترتيب طراحي به(ر طرف مقابل شده و نيم ديگر د

  . قرار گرفتند )بود 1صورت متعادل

  
  سازي مرحله شرطي) ب

براي اينكه حيوان را به مكان معيني شرطي كنيم، طي مدت سه 
به اين ترتيب كه در . كرديم روز به طور متناوب به آنها دارو تزريق مي

) يا عصاره(صبح روز دوم، پس از توزين حيوانات، مورفين  9ساعت 
به هر حيوان تزريق و پس ) يا داخل صفاقي(را به صورت زير جلدي 

دقيقه در يكي از دو  30از بستن دريچه گيوتيني آنها را به مدت 
شش ساعت بعد پس از توزين مجدد به . داديم قسمت دستگاه قرار 

دقيقه در قسمت  30كرديم و آنها را به مدت  حيوانات سالين تزريق 
بر را در روز سوم زمان تزريق مورفين و سالين . ر داديممخالف قرا

در روز چهارم زمان ). صبح سالين و عصر مورفين( كرديمعكس 
  . تزريقات مانند روز دوم بود

  
  سازي مرحله پس از شرطي) ج

، ابتدا )آخرين روز هر دوره آزمايش(ها  در روز پنجم آزمايش
در داخل دستگاه  و سپس هر حيوان يمبرداشت را دريچه گيوتيني

دقيقه آزادانه در هر دو قسمت  10براي مدت  تاگرفت  قرار 
مدت زمان توقف هر حيوان در هر قسمت . حركت كنددستگاه 

از زمان  2دستگاه ثبت شد و زمان توقف در قسمت دريافت دارو
به عنوان نمره  كه كم شد 3توقف حيوان در قسمت دريافت سالين

دي از اثر دارو در القاء شرطي شدن به عنوان نماو  4شرطي شدن
  .شد در نظر گرفته 

  
  داروها
مورفين . شداستفاده ) ايران - تماد( مورفين سولفات  ،اين تحقيق در

صورت داخل  هبگرم بر كيلوگرم  ميلي 10در سالين حل شده و با حجم 
عصاره گياه نيز پس از توزين در  .مورد استفاده قرار گرفتزير جلدي 

. و به صورت داخل صفاقي مورد استفاده قرار گرفت سالين حل شد
صورت زير جلدي يا داخل  هاي كنترل در هر قسمت سالين را به گروه

  .صفاقي دريافت كردند

                                           
1 Cuonterbalance   2 Drug-Paired 
3 Saline-Paired   4 Conditioning Score 
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  بندي دارويي گروه
ترجيح  يدر ابتدا به منظور تعيين دوز موثر مورفين در القا

. دست آمده پاسخ مورفين ب -منحني دوز مكان شرطي شده،
براي عصاره نيز انجام شد و در نتيجه دوزهاي موثر  همين كار

البته دوزهاي به كار رفته از عصاره ( هر دو دارو شناخته شدند
  .)اثر بودند در اين تحقيق بي

  

ترجيح مكان شرطي شده ناشي بررسي اثر عصاره بر كسب 
  مورفيناز 

 و mg/kg 25 ،50(اين مرحله دوزهاي مختلف عصاره  در
 )گرم بر كيلوگرم ميلي 10(بل از تزريق مورفين دقيقه ق 30 )100

گونه  بدون هيچحيوانات  آزموندر روز . به حيوانات تزريق شد
  .گرفتندتزريقي مورد آزمايش قرار 

  

  مورفينترجيح مكان شرطي شده ناشي از  بررسي اثر عصاره بر بيان
در چهار گروه از حيوانات در روزهاي  بررسيدر ادامه 

تزريق ) گرم بر كيلوگرم ميلي 10(مورفين  ،شرطي شدن يالقا
به سه گروه از آزمايش دقيقه قبل از  30 آزموندر روز . شد

و  كرديم تزريق )100 و mg/kg 25 ،50(حيوانات عصاره 
  .مورد آزمون قرار داديمدقيقه  10به مدت  را حيوانات

  
  ها تجزيه و تحليل داده

انحراف  صورت ميانگين ه دست آمده به اطالعات ب
SEM( معيار استاندارد Mean(  نمره شرطي شدن بيان

به منظور تجزيه و تحليل اطالعات از آزمون آناليز  .شدند
  . استفاده شد توكيدنبال آن تست ه واريانس يك طرفه و ب

05/0.< p دار بودن اطالعات در نظر گرفته شد مرز معني.  
  
  ج نتاي

القاي ترجيح مكان شرطي شده توسط مورفين در  -
  هاي كوچك آزمايشگاهي موش

يك گرو . ها به چهار گروه تقسيم شدند در اين آزمايش، موش
دريافت كرد و سه ) ها به روش ذكر شده در قسمت روش(سالين 

گروه ديگر دوزهاي مختلف مورفين را به منظور القاي ترجيح مكان 

تجويز مورفين سبب افزايش زمان . دندشرطي شده دريافت كر
سپري شده در قسمت دريافت مورفين نسبت به زمان سپري شده 

) ترجيح مكان شرطي شده(در قسمت دريافت سالين گرديد 
[F(3,28)=3.12, p<0.05] ) 10چون دوز . )1شكل شماره 

گرم بر كيلوگرم موفين بهترين جواب را القا كرد، در  ميلي
  .ايش از اين دوز استفاده گرديدهاي بعدي آزم قسمت

  

القاي ترجيح مكان شرطي شده توسط مورفين در  -
  هاي كوچك آزمايشگاهي موش

 يها اثر عصاره گل شقايق در القا در دور دوم آزمايش
نشان نتايج . ه مورد بررسي قرار گرفتترجيح مكان شرطي شد

   دادند كه تجويز دوزهاي مختلف عصاره گل شقايق

به همان روشي كه براي  )گرم بر كيلوگرم ميلي 100 و 50، 25(
مورفين ذكر شد، اثري بر زمان سپري شده در قسمت دريافت 

  .)2شكل شماره ( [F(3,28)=1.2, P>0.05] دارو ندارد
  

بررسي اثر عصاره گل شقايق بر كسب ترجيح مكان  -
 شرطي شده ناشي از مورفين

. حيوان استفاده شدها نيز از چهار گروه  در اين سري از آزمايش
سه گروه از حيوانات در روزهاي آموزش قبل از تجويز مورفين 

 يكي از سه دوز عصاره ) گرم بر كيلوگرم ميلي 10(

)mg/kg 25 ،50 گروه چهارم سالين  ، و بهرا دريافت كردند )100 و
نشان دادند كه تجويز عصاره اثر مورفين را در  ها آزمايش. داده شد

 دهد  داري كاهش مي ن شرطي شده به طور معنيالقاي ترجيح مكا

[F(3,28)=15, p<0.0001] ) 3شكل شماره.(  
  

بررسي اثر عصاره گل شقايق بر بيان ترجيح مكان شرطي  -
 شده ناشي از مورفين

همه . در اين قسمت ابتدا چهار گروه حيوان انتخاب شدند
ها در روزهاي آموزش به روشي كه در قسمت قبل ذكر  گروه
در روز . دريافت كردند) گرم بر كيلوگرم ميلي 10(مورفين  ،شد

دقيقه قبل از شروع آزمايش به سه گروه از حيوانات  30، آزمون
 و به تزريق شد )100 و mg/kg 25 ،50(سه دوز از عصاره 
ها نشان دادند كه تجويز  آزمايش. داده شدگروه چهارم سالين 

  مورفين را  بيان ترجيح مكان شرطي شده ناشي از ،عصاره
  

  ).4شكل شماره (  [F(3,28)=7.54, p<0.001دهد كاهش مي
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ها ذكر شد در  ها به روشي كه در بخش روش تمام موش. هاي كوچك آزمايشگاهي اثر مورفين در القاي ترجيح مكان شرطي شده در موش -1شكل شماره 
كه در شكل پيداست، تزريق مورفين به  همچنان. دقيقه مورد آزمايش قرار گرفتند 10تست، تمام حيوانات به مدت  در روز. روزهاي آموزش مورفين دريافت كردند

اين نتيجه . تجويز سالين در روزهاي آموزش اثري را در القاي ترجيح يا تنفر مكاني ندارد. شود دار زمان توقف در قسمت دريافت مورفين مي حيوانات باعث افزايش معني
SEM(نتايج به صورت . تر بود گرم بر كيلوگرم مورفين قوي ميلي 10ورد دوز در م Mean(  01/0 .سر حيوان است 8نمره شرطي شدن در مورد  **p<  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها  ها به روشي كه در بخش روش تمام موش. يهاي كوچك آزمايشگاه ترجيح مكان شرطي شده در موش ياثر عصاره گياه شقايق در القا -2شكل شماره 
كه در شكل پيداست،  همچنان. دقيقه مورد آزمايش قرار گرفتند 10در روز تست، تمام حيوانات به مدت . ذكر شد در روزهاي آموزش عصاره گياه شقايق دريافت كردند
SEM(نتايج به صورت . ر قسمت دريافت دارو نشده استداري در زمان توقف د تزريق دوزهاي مختلف عصاره به حيوانات باعث تغيير معني Mean(  نمره شرطي

  .سر حيوان است 8شدن در مورد 
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قسمت حيوانات به روشي كه در . هاي كوچك آزمايشگاهي ترجيح مكان شرطي ناشي از مورفين در موش) ايجاد(اثر تجويز عصاره شقايق بر كسب  -3 شماره شكل
در روز تست، حيوانات بدون دريافت هيچ . كردند را دريافت مي) گرم بر كيلوگرم ميلي 100 و 50، 25(دقيقه قبل از تجويز مورفين عصاره كياه شقايق  30ها گفته شد در روزهاي آموزش  روش

SEM(نتايج به صورت . دقيقه مورد مطالعه قرار گرفتند 10دارويي به مدت  Mean(  01/0. سر حيوان است 8نمره شرطي شدن در مورد **p<  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

حيوانات به روشي كه . هاي كوچك آزمايشگاهي اثر تجويز عصاره گياه شقايق بر بيان ترجيح مكان شرطي شده ناشي از مورفين در موش -4شماره  شكل
دقيقه قبل از آزمون هر حيوان ابتدا دوزهاي  30در روز تست، . كردند را دريافت مي) گرم بر كيلوگرم ميلي 10(وزش مورفين ها گفته شد در روزهاي آم در قسمت روش

نتايج به صورت . گرفت دقيقه مورد مطالعه قرار مي 10كرد و سپس به مدت  را دريافت مي )گرم بر كيلوگرم ميلي 100 و 50، 25(مختلف عصاره گياه شقايق 
)SEM Mean(  سر حيوان است 8نمره شرطي شدن در مورد.  
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  بحث
اين مطالعه نشان داد كه حيوانات ترجيح كامالً واضحي 
براي مكان دريافت مورفين نسبت به مكان دريافت سالين از 

اين نتايج با نتايج قبلي در اين زمينه . دهند خود نشان مي
كه خواص پاداشي مورفين دهد  همخواني دارد و نشان مي

تواند با عوامل محيطي جفت شده و به اين عوامل كه به  مي
  خودي خود اثري ندارند، خواص شرطي شدن ببخشد 

بعالوه، در تحقيق حاضر عصاره گياه شقايق ]. 12،17،18[
از . آور و يا تنفرزا از خود نشان دهد نتوانست اثرات سرخوشي

  وپيوييدي ماليمي است آنجا كه اين عصاره داراي خواص ا

، ممكن است اين تصور اوليه وجود داشته باشد كه ]1،13[
از ) يا تنفري(عصاره بتواند اثري را در القاي خواص پاداشي 

 - دهند كه اين عصاره اما نتايج حاضر نشان مي. خود نشان دهد
 ددر ادامه باي. قادر به القاي اثري نيست -حاضر بررسيدر 

آوري از اين عصاره  ن نيز اثر سرخوشياشاره شود كه تاكنو
  ]. 14[گزارش نشده است 

دهند كه تزريق مزمن عصاره  مشاهدات اين مطالعه نشان مي
گياه شقايق در روزهاي القاي ترجيح مكان شرطي شده قبل از 

ي شده تزريق مورفين، قادر به مهار كسب ترجيح مكان شرط
ه در تمام اشاره شود كه عصار بايد. ناشي از مورفين است

القاء ترجيح مكان . مقادير به كار رفته قادر به اين كار بود
شرطي شده توسط مورفين يك پديده بسيار پيچيده است و 

هاي نوروترانسميتري متفاوت و مختلفي شامل  دستگاه
هاي اوپيوييدي، دوپاميني و گابائرژيك در آن دخالت  دستگاه
مغز مانند تگمنتوم بعالوه، نواحي مختلفي از ]. 9،10[دارند 

شكمي، هسته آكومبانس و هيپوكامپ در القاي اين پديده 
عصاره گياه شقايق داراي خواص ]. 15[دخالت دارند 

همچنين اين عصاره داراي خواص . اوپيوييدي ماليمي است
رسد كه  به نظر مي]. 14[ضد دوپاميني و ضد كولينرژيك است 

از بروز خواص  ها توانسته است كه عصاره با اين مكانيسم
بايد يادآور شد كه تحقيقات . پاداشي مورفين جلوگيري كند

هاي اوپيوييدي، دوپاميني و  اند كه مهار سيستم قبلي نشان داده
تواند به مهار خواص پاداشي مورفين منجر  مي] 16[كولينرژيك 

در هر حال، مكانيسم عمل عصاره بر كار مورفين دقيقاً . شود
  . بررسي شودبيشتر  ده بايروشن نيست و در آيند

نشان داد كه تجويز حاصل از اين تحقيق نتايج در دنباله، 
تواند به مهار بيان ترجيح مكان  حاد عصاره گياه شقايق نمي

اشاره شود كه  بايد. ناشي از مورفين منجر شود شرطي شده
بيان ترجيح مكان شرطي شده ناشي از مورفين نيز يك پديده 

هاي پاداشي و حافظه  و بر اساس مكانيسمبسيار پيچيده بوده 
بندي  كه در نقاطي مثل هسته آكومبانس و هيپوكمپ جمع

ها در هنگام تزريق  اين مكانيسم]. 15،16[شوند قرار دارد  مي
مورفين در مغز القا شده و هنگامي كه حيوان در محيطي قرار 

ل گيرد، فعا گيرد كه قبالً مورفين دريافت كرده بود، قرار مي مي
آورد كه رفتار جستجوي دارو  شده و حيوان به رفتاري روي مي

نتايج حاضر بيانگر آن است كه عصاره ]. 16[شود  ناميده مي
اي  هاي پاداشي و يا حافظه گياه شقايق توانائي مهار مكانيسم

  . فعال شده در اثر تزريقات قبلي مورفين را ندرد
طي شده بايد در نظر داشت كه رفع بيان ترجيح مكان شر

ناشي از مورفين توسط عصاره گياه شقايق ممكن است توسط 
اند و در  هاي غير مستقيمي باشد كه هنوز شناخته نشده مكانيسم

كنش فارماكوكينتيك ممكن است كه بين  نهايت، يك برهم
مورفين و عصاره گياه شقايق رخ داده باشد كه در حالت بيان 

ه تنها بر كسب ترجيح عصار بنابرايناين مكانيسم وجود ندارد 
در يك . مكان شرطي شده ناشي از مورفين موثر است

گيري كلي بايد عنوان كرد كه نتايج اين مطالعه نشان داد  نتيجه
كه عصاره گياه شقايق بر كسب ترجيح مكان شرطي شده ناشي 
از مورفين موثر است و ممكن است كه اين عصاره در موارد 

 . رواني موثر باشدانساني نيز براي ترك وابستگي 

 
  قدردانيتشكر و 

نويسندگان از سركار خانم راضيه صحرايي كه در امر 
. ها كمك شاياني نمودند، كمال تشكر را دارند آوري نمونه جمع

اين مقاله حاصل طرح تحقيقاتي مصوب مركز تحقيقات 
 ،پزشكي شهيد بهشتي است اعصاب، دانشگاه علوم علوم
  .شود مذكور تشكر مي وسيله از حمايت مركز بدين
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