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چکیده
اعتیاد به مواد مخدر از دغدغههای بزرگ جوامع امروزی است .استفاده از مواد مخدر سبب
ایجاد عوارض بالینی گسترده در مصرفکنندگان میشود .مورفین نوعی داروی ضد درد و
مخدر بسیار قوی است که در کبد ،لولههای گوارش و کلیه ،زیست دگرگونی ایجاد نموده و از
طریق کلیهها دفع میشود .این تحقیق بهمنظور بررسی اثر تزریق صفاقی مورفین در رت نر
بالغ ،در قالب آزمایشی بر پایه طرح کامالً تصادفی با  92سر موش در یک دورة پرورشی 52
روزه و تقسیم موش ها به دو گروه شاهد و تجربی ،اجرا شد و روزانه به گروه تجربی مورفین
با دوز ( 92میلیگرم بر کیلوگرم یکبار در روز) تزریق شد .در پایان هفتة چهارم ،پس از
بیهوشی از موشها نمونة خون اخذ شد .سپس ،موشها به روش قطع مهرههای گردن
کشتهشده و بعد از باز کردن حفره شکمی ،بیضه و اپیدیدیم آنها خارج شد .مقادیر کلسترول،
تریگلیسرید ،گلوکز ،LDL ،HDL ،هورمونهای جنسی (تستوسترون )LH ،FSH ،و
تعداد و درصد زندهمانی اسپرمها در آزمایشگاه تعیین شد و دادههای آزمایشی بعد از انجام
آزمون نرمال با استفاده از نرمافزار  ،SASمورد تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفت .نتایج
بهدستآمده نشان دادند ،تأثیر تزریق صفاقی مورفین ،باعث افزایش معنیدار غلظت گلوکز،
 LDLو تستوسترون شد ( .)P > 2/22همچنین ،بر غلظت کلسترول ،HDL ،تری گلیسرید
معنیدار نبود .اما باعث افزایش نسبی کلسترول و کاهش  HDLو تری گلیسرید شد (<2/22
 .)Pهمچنین بهطور معنیداری باعث کاهش تعداد و حرکت پیشروندگی شد (.)P > 2/22
واژگان کلیدی :مورفین ،LH ،FSH ،تستوسترون ،فراسنجههای بیوشیمیایی خون ،رت نر
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مقدمه
سوءمصرف مواد یا وابستگی به مواد ،یکی از مشکالت جدی دنیای کنونی است
که عالوه بر تهدید ساختارهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و افزایش ناباروری،
خطر بروز بیماریهای ایدز ،سل و انواع هپاتیتهای منتقله از طریق خون در
معتادان و مرگومیر آنها را افزایش میدهد .سالیانه بیش از صدها میلیون در
جهان تحت عمل جراحی قرار میگیرند .آپاندکتومی رایجترین عمل جراحی
اورژانس در کل دنیا هست .درد بعد از عمل جراحی و خصوصاً آندکتومی یکی
از شایعترین نارضایتی بیماران بعد از عمل جراحی است .از زمانی که جراحی
بهعنوان یک روش درمانی مطرحشده است ،همیشه درد ناشی از آن مانع و
مشکل اصلی آن بوده و درنتیجه یک اولویت پرستاری بوده است .درد
ابتداییترین تجربه زندگی انسان است و شایعترین شکایت در انواع بیماری
هست .درد یک تجربه عاطفی و حس ناخوشایند هست و درعینحال یکی از
مکانسیمهای دفاعی بدن است .درمان آن از کهنترین علومی است که انسان از
آغاز خلقت در تحصیل و تکمیل آن کوشیده و همواره بهعنوان مشکل بهداشتی-
درمانی مطرح هست .یکی از بدترین دردهایی که انسان تجربه میکند ،دردهای
پس از جراحی است که هرقدر شدیدتر باشد پاسخهای همودینامیک و متابولیک
نامطلوبتری برای بیماران ایجاد میکند (حشمتی و همکاران .)5222 ،مورفین
نوعی داروی ضد درد و مخدر بسیار قوی است .این دارو در کبد ،لولههای
گوارش و کلیه ،زیست دگرگونی ایجاد نموده و از طریق کلیهها دفع میشود.
مکانسیم تأثیر مورفین از طریق اثر بر دستگاه عصبی مرکزی هست؛ بهگونهای که
احساس درد را کاهش میدهد و اثر ضد درد ایجاد میکند؛ مورفین اثرات خود را

بررسی اثر مادة مخدر مورفین بر اسپرماتوژنز ،LH ،FSH ،تستوسترون و فراسنجههای بیوشیمیایی خون

77

از طریق اتصال به گیرندههای اوپیوئیدی که در سیستم عصبی مرکزی و محیطی
شناساییشدهاند ،اعمال مینماید .این گیرندهها شامل مو ،دلتا و کاپا میباشند.
نالوکسان بهعنوان آنتاگونیست گیرندههای اوپیوئیدی مطرح است که با اتصال به
این گیرندهها قادر است اثرات مورفین را مهار کند .مطالعات در انسان و حیوانات
آزمایشگاهی نشان دادهاند که مورفین تحت تأثیر آنزیمی به نام مورفین-2-
دهیدروژناز و پس از کونژوگاسیون به مورفینون  ،92تبدیل و عمدتاً از طریق
صفرا دفع میشود .داروی مورفین در سه فرم خوراکی (قرص و کپسول) ،تزریقی
(وریدی ،زیرجلدی ،عضالنی و صفاقی) و شیاف موجود است؛ گرچه مصرف آن
از طریق استنشاق نیز ممکن است .تجویز مورفین در مواردی نظیر کاهش درد
برای بیماران بستری ،دردهای بیماران قلبی ،درد ناشی از جراحی و پس از
جراحی ،دردهای مزمن شدید ،درد ناشی از جراحت ،سرطان ،سنگ کلیه و
کمردرد شدید توصیهشده است .داروی مورفین در سه فرم خوراکی (قرص و
کپسول) ،تزریقی (وریدی ،زیر جلدی ،عضالنی و صفاقی) و شیاف موجود
است .گرچه مصرف آن از طریق استنشاق نیز ممکن است (وونگ.)5292،
مورفین بهعنوان داروی کمکی برای موارد بیهوشی ،ضد سرفه و ضد اسهال
تجویز میگردد .عوارض جانبی در بافتهای مختلف متفاوت است .برای مثال،
در دستگاه عصبی مرکزی موجب تحریک و یا مهار دستگاه عصبی میشود که
عالئمی نظیر تغییر درج حرارت بدن و خوابآلودگی را به دنبال دارد و یا در
دستگاه قلبی و عروقی باعث کاهش فشارخون در عروق مغز و افزایش فشار
مایع مغزی نخاعی میگردد (جیاکوئیی .)5299 ،با توجه به استفادة عمدة مورفین
و مشتقات آن ،اعمال تأثیرات این ماده بر روی هورمونهای بدن و بهویژه
هورمونهای جنسی بسیار حائز اهمیت است .این ماده میتواند تأثیرات زیادی بر
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روی هورمونهای جنسی بهویژه استروژن ،پروژسترون و تستوسترون داشته
باشد .ناباروری نگرانی بهداشت عمومی در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه
جهان به علت شیوع باالی آن بهویژه به دلیل پیامدهای جدی اجتماعی آن است.
ناباروری عواقب اجتماعی ،اقتصادی و شخصی دارد که از بیفرزندی میتواند
فراتر رود .فاکتورهای مردانه مسؤول  %22از موارد ناباروری است و در  92تا 02
درصد از موارد علت ناباروری مردان مشخص نیست .مصرف مواد مخدر یکی از
عواملی هستند که باعث ناباروری با عامل مردانه میشوند .ازجمله مواد مخدری
که آثار مخرب آنها بر روی باروری به اثبات رسیده است عبارتند از:
استروئیدهای آنابولیک ،ماریجوانا ،حشیش ،مخدرهای اوپیوئیدی ،کوکائین و
متانفتامین .مصرف اوپیوئیدهایی مانند مورفین و هروئین موجب کاهش سطح
سرمی هورمونهای محور هیپوفیز-گناد در هر دو جنس و حتی کاهش میزان
باروری میشود (داتا و همکاران .)5292
مصرف مواد مخدر یکی از عواملی است که باعث ایجاد ناباروری با عامل
مردانه میشوند .ازجمله مواد مخدری که آثار مخرب آنها بر روی باروری به
اثبات رسیده است عبارتاند از :استروئیدهای آنابولیک ،ماریجوانا ،حشیش،
مخدرهای اوپیوئیدی ،کوکائین و متانفتامین .مصرف اوپیوئیدهایی مانند مورفین و
هروئین موجب کاهش سطح سرمی هورمونهای محور هیپوفیز-گناد در هر دو
جنس و حتی کاهش میزان باروری میشود (سیئرو.)5225 ،
مطالعاتی که در خصوص اثرات کوکائین بر روی باروری مردان انجام شد،
مشخص کرد که تجویز مزمن کوکائین به مدت سه ماه به موشهای صحرایی
نابالغ باعث تحریک آپوپتوز در  52درصد از اپیتلیوم لولههای منیساز و آسیب
 DNAسلولهای اسپرماتوسیت و اسپرماتوگونی میشود .همچنین ،در مطالعاتی
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که روی تزریق متانفتامینها با دوزهای مختلف انجام شد ،مشخص شد که
موجب تحریک آپوپتوز در لولههای منیساز میشود (لی .هو.)9111 ،
مطالعات نشان میدهد مصرف مواد مخدر میتواند اثرات فیزیوپاتولوژیک
متعددی بر غدد جنسی ،سیستم اندوکرین و گلوکز خون بگذارد .نتایج حاصل از
یک تحقیق نشان میدهد مواد مخدری مانند مورفین ،میتواند بر هیپوتاالموس و
متعاقباً بر هیپوفیز اثر گذاشته و از این طریق بر دستگاههای اندوکرینی تأثیر خود
را اعمال کند (صحرایی.)9929 ،
بر اساس پژوهشهای فیزیولوژی و فارماکولوژی ،گزارشهایی در مورد
ارتباط مورفین با بیدردی ،یادگیری ،حافظه ،خواب و پدیدههای رفتاری وجود
دارد .عالوه بر این نقش مورفین بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر سطح گلوکز
خون نیز مطرح است .بااینحال ،گزارشهای متناقضی دال بر نقش مورفین در
تغییرات گلوکز خون وجود دارد .همچنین ،برخی شواهد موجود حاکی از
هیپرگلیسمی( 9افزایش گلوکز خون) میباشند .برعکس ،گزارشهایی نیز دال براثر
هیپوگلیسمی( 5گاهش گلوکز خون) مورفین در اثر تزریق نخاعی مورفین در رت
وجود دارد .عالوه بر این ،یافتههای پژوهشهای قبلی نیز هیپوگلیسمی وابسته به
دوز را در اثر تجویز دورهای مختلف مورفین زیر جلدی نشان داد .در پژوهشی
مشخصشده است مصرف تریاک (با مادة مؤثر مورفین) میتواند بر کاهش
گلوکز خون در بیماران دیابت قندی مؤثر باشد (جیان اینگ.)5299،
در زمین ،تأثیر مورفین بر لیپیدهای خونی گزارشهای متناقضی وجود دارد
که در مورد آمفتامینها در این مورد تحقیقهای گستردهتری صورت پذیرفته
است .در مطالعهای تزریق آمفتامینها موجب سبب افزایش سطح اسیدهای چرب
1-Hyperglycemia
2-Hypoglycemia
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خون شده از طرفی در مطالعههای دیگر تغییری در سطوح اسیدهای چرب آزاد
سرم ،تری گلسیرید و کلسترول سرم مشاهده نشد .در تحقیقی دیگر ارائة
آمفتامین ،سبب کاهش غلظت اسیدهای چرب آزاد و تریگلیسریدها در سرم
خون شده است .تحقیقات انجامشده نشان داده که در معتادین به هروئین ،میزان
کلسترول تام و ( HDLلیپوپروتئین با دانسیته باال) نسبت به گروه شاهد پایین
بوده و از طرفی میزان تریگلیسرید در خون آنها باالست .در برخی مطالعات
تجویز مورفین به موش باعث کاهش تریگلیسرید شده و مقادیر سرمی
تریگلیسرید افراد معتاد به هروئین نسبت به گروه شاهد باالتر بوده است (کالرا و
همکاران.)5222،
ویژگیهای منحصربهفرد موش بزرگ آزمایشگاهی
ممکن است این سؤال مطرح شود که موش بزرگ آزمایشگاهی دارای چه
ویژگیهایی است که آن را بهعنوان یک حیوان پژوهشی ،مناسب نموده است.
این موشها را میتوان بهآسانی از بنگاههای تجارتی و سازمانهای پژوهشی تهیه
نمود .در برخی از کشورها ،پارهای از مراکز در تکثیر و نگهداری نژادهای
همخون ،دورگه و غیرهمخون ،اهتمام ورزیدهاند و آنها را در اختیار متقاضیان
قرار میدهند.
این موشها بهآسانی در محیط آزمایشگاهی قابل نگهداری بوده و اطالعات
در مورد نیازهای غذایی و شرایط مطلوب محیطزیست و اختصاصات زادوولد
آنها بهخوبی شناختهشده است .این موشها بهآسانی با روشهای پژوهشی
سازگاری پیدا میکنند.
موش حیوانی سازشپذیر است و ازآنجاکه با شرایط آزمایشگاهی گوناگون
بهخوبی سازش پیدا میکند ،برای انجام پژوهشهای رفتاری و فیزیولوژیکی
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بسیار مناسب است .شواهد نشاندهندة این است که فیزیولوژیستها از موش
رت در بررسیها ،بهویژه کاوشهای قلبی-عروقی (گردش خون) ،غدد درونریز
(هورمونها) و پژوهشهای مربوط به تغذیه و سوختوساز و تولیدمثلی و
جنسی استفاده میکنند .از دیگر موارد استفاده موش ،میتوان کاربرد در
پژوهشهای مربوط به رفتار ،دندانپزشکی ،سرطانشناسی و ارزیابی داروها نام
برد (قراگزلو و همکاران.)9922 ،
اهداف پژوهش
 .9بررسی اثر مورفین بر هورمونهای جنسی
 .5بررسی اثر مورفین بر گلوکز ، HDL،LDL ،کلسترول و تریگلیسرید
 .9بررسی اثر مورفین بر اسپرماتوژنز
فرضیههای پژوهش
 .9مورفین موجب کاهش تستوسترون میشود و بر ترشح  FSHو  LHمؤثر
است.
 .5مورفین باعث هیپوگلیسمی میشود.
 .9مورفین بر میانگین مقادیر  ، HDL،LDLکلسترول و تریگلیسرید در سرم
خون تأثیرگذار است.
 .9مورفین بر روند اسپرماتوژنز مؤثر است.
روش پژوهش
این پژوهش در قالب آزمایشی بر پایة طرح کامالً تصادفی با دو گروه شاهد و
تجربی شامل 92 ،سر موش رت نر بالغ ،با میانگین وزنی  552-922گرم ،در یک
دورة پرورشی  52روزه اجرا شد .در طول هفتة اول ،آزمایش کلیة گروهها از
جیرة ویژة حیوانات آزمایشگاهی تغذیه شدند و در طی آزمایش ،غذا و آب به
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اندازة کافی در اختیار آنها قرار داشت؛ و سپس به مدت سه هفته ،روزانه به
گروه تجربی ،مورفین با دوز ( 92میلیگرم بر کیلوگرم یکبار در روز) تزریق شد.
کلیة گروهها در شرایط  95ساعت روشنایی و  95ساعت تاریکی با دمای 52
تا  92درج سانتیگراد و دسترسی آزاد به آب و غذا و رعایت مسائل بهداشتی در
قفسهای موجود در محل نگهداری ،پرورش داده شدند.
در پایان هفتة چهارم ،پس از بیهوشی ،نمونة خون از آنها گرفته شد .مقادیر
کلسترول ،تریگلیسرید ،گلوکز LDL ،HDL ،و هورمونهای جنسی
(تستوسترون ،)LH ،FSH ،در آزمایشگاه تعیین شد و دادههای آزمایش بعد از
انجام آزمون نرمال با استفاده از نرمافزار  ،SASمورد تجزیهوتحلیل آماری قرار
گرفت .معنیدار شدن اثر تیمارها روی صفات موردمطالعه و مقایسة میانگینها
با استفاده از آزمون چند دامنهای دانکن انجام شد (.)P<2/22

روش اندازهگیری کلسترول سرم
در اندازهگیری مقدار کلسترول سرم خون که توسط دستگاه اتوآناالیزر انجام
گردید ،واکنشی صورت میگیرد که بهصورت زیر خالصهشده است:
در این آزمایش ،اکسیژن آزادشده از کلسترول در مجاورت آنزیم کلسترول
اکسیداز موجود در کیت با  -0آمینوآنتیپیرین و فنل در مجاورت آنزیم
پراکسیداز موجود در کیت کینونیمین میدهد .مقدار کینونیمین تشکیلشده که
بهصورت فتومتری به وسیلة دستگاه قابلاندازهگیری است ،با مقدار کلسترول رابطة
مستقیم دارد که دستگاه اتوآناالیزر بهصورت خودکار محاسبه کرده و از طریق
چاپ اتوماتیک بر روی نوار کاغذی در اختیار کاربر قرار میدهد (خاکی و
همکاران.)5221 ،
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روش اندازهگیری  HDLو  LDLسرم
در آزمایش لیپوپروتئینهای با چگالی کم ( )LDLو لیپوپروتئینهای با چگالی
خیلی کم ( )VLDLو شیلومیکرونها توسط اسیدفسفوتنگستیک و کلریدمنیزیم
موجود در ترکیب کیت از سرم جداشده و پس از سانتریفیوژ نمودن تهنشین
میشوند .سپس ،محلول فوقانی به میکروویالهای دستگاه اتوآنااللیز منتقل شدند
و بهوسیله محلول معرف کلسترول مقدار آنها تعیین گردید.
در نمونههای سرم ،موشهای رت مقدار  522میکرولیتر سرم با 222
میکرولیتر محلول HDL ،کلسترول خوب مخلوط شده و به مدت  92دقیقه در
دمای  52 -52درج سانتیگراد قرارگرفته و سپس به مدت  92دقیقه در  922دور
در دقیقه مورد سانتریفیوژ قرار گرفت .در مرحلة بعدی آزمایش در محلول
فوقانی باقیماندة مقدار  HDLکلسترول توسط محلول معرف آنزیماتیک
کلسترول ،تعیین گردید .مقادیر  LDL-Cرا میتوان با در اختیار داشتن غلظت
کلسترول ،تریگلیسرید و  HDL-Cبه دست آورد (خاکی و همکاران.)5221 ،
روش اندازهگیری تریگلیسرید سرم
در این آزمایش ،ابتدا گلیسرول توسط آنزیم لیپوپروتئین لیپاز که در ترکیب کیت
مورداستفاده وجود دارد از اسیدهای چرب جداشده و سپس طی مراحل زیر
اکسیژن آزادشده از گلیسرول با  -0آمینوآنتیپیرین و فنول در مجاورت آنزیم
پراکسیداز تشکیل کینونیمین میدهد .مقدار کینونیمین که با مقدار تریگلیسرید
رابط مستقیم دارد بهصورت فتومتری بهوسیلة دستگاه اتوآناالیزر بیوشیمیایی
سنجیده شده و بر اساس برنامة گنجاندهشده در حافظة دستگاه مقدار
تریگلیسرید محاسبه و به کاربر ارائه میشود (خاکی و همکاران.)5221 ،
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روش اندازهگیری گلوکز سرم
در این آزمایش ،آب اکسیژنة آزادشده از گلوکز در مجاورت آنزیم گلوکز
اکسیداز ،با فنول و  -0آمینوآنتیپیرین ،در مجاورت آنزیم پراکسیداز تشکیل
کینونیمین میدهد .میزان کینونیمین تشکیلشده که بهصورت فتومتریک قابل
اندازهگیری است با مقدار گلوکز رابطة مستقیم دارد (خاکی و همکاران.)5221 ،
تعیین غلظت هورمونهای  LHو FSH

-9ابتدا  22الندا نمونة استاندارد و یا کنترل را در چاهک ریخته شود.
-5در مرحلة بعد  922الندا از محلول کونژوگه  FSHو  LHبه همة چاهکها
افزوده شود.
-9پلیت را برای  92-52ثانیه بهآرامی با دست روی سطح میز تکان میدهیم تا
کونژوگه بهخوبی با سرم مخلوط شود .سپس ،سطح چاهکها را میپوشانیم تا در
حین انکوباسیون محتویات داخل چاهکها تبخیر نشود.
-0پلیت به مدت  22دقیقه در دمای اتاق انکوبه شود.
-2محتویات داخل پلیت تخلیه شود.
-2سپس  922الندا از محلول شستشوی رقیقشده به همة چاهکها اضافه شود و
سپس تخلیه نموده ،عمل فوق سه مرتبه تکرار میشود.
 -2در مرحلة بعدی  922الندا از محلول سوبسترای آماده (مخلوط  Aو ) Bبه
همة چاهکها اضافه گردد.
-2پلیت به مدت  92دقیقه در دمای اتاق و در محیط تاریک انکوبه شود.
 -1سپس  22الندا از محلول  STOPرا به همة چاهکها اضافه نموده و پلیت را
برای  52-92ثانیه بهآرامی با دست ،روی سطح میز تکان میدهیم.
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-92پلیتها را در طولموج  022نانومتر (با طولموج  252نانومتر) خوانده،
قرائت نمونهها حداکثر تا  92دقیقه پس از افزودن محلول  STOPصورت
میگیرد (خاکی و همکاران.)5221 ،
تعیین غلظت هورمون تستوسترون
ابتدا  92الندا نمونة استاندارد و یا کنترل در چاهک ریخته شود 22 .الندا از
محلول کونژوگه تستوسترون به همة چاهکها افزوده شود .پلیت را برای  52تا
 92ثانیه بهآرامی با دست روی سطح میز تکان داده تا کونژوکه بهخوبی با سرم
مخلوط شود .سپس ،سطح چاهکها را میپوشانیم تا در حین انکوباسیون
محتویات داخل چاهکها تبخیر نشود 22 .الندا از محلول کونژوکه  BIOTINرا
به همه چاهکها افزوده میگردد .پلیت را برای  52تا  92ثانیه بهآرامی با دست
روی سطح میز تکان داده و سپس سطح چاهکها را پوشانده تا در حین
انکوباسیون محتویات داخل چاهکها تبخیر نگردد .پلیت به مدت  22دقیقه در
دمای اتاق انکوبه میشود .محتویات داخل پلیت را تخلیه میکنیم 922 .الندا از
محلول شتشوی رقیقشده را به همه چاهکها اضافه نموده و سپس تخلیه نموده
و عمل فوق  9مرتبه میشود 922 .الندا از محلول سوبسترای آماده را به همه
چاهکها افزوده پلیت به مدت  92دقیقه در دمای اتاق و در محیط تاریک
انکوبه میشود.
 22الندا از محلول  STOPرا به همه چاهکها اضافه نموده و پلیت برای
 52–95ثانیه بهآرامی با دست ،روی سطح میز تکان میدهیم .پلیت در طولموج
 022نانومتر (با طولموج  252نانومتر) خوانده میشود .قرائت نمونهها حداکثر
تا  92دقیقه پس از افزودن محلول  STOPصورت میگیرد (خاکی و همکاران،
.)5221
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تعیین تعداد و درصد زندهمانی اسپرم
ابتدا بیضه را از بدن جدا کرده سپس ،ناحیه انتهایی اپیدیدیم توسط قیچی در
بافر سالین فسفات کامالً قطعهقطعه گردیده و به مدت  02دقیقه به انکوباتور با
دمای  92درجه منتقل گردید .برای مطالعة تعداد اسپرم ،بعد از خارج کردن نمونه
از انکوباتور ،قطعات خردشده اپیدیدیم را از محلول خارج و قطرهای از این
محلول روی الم قرار دادهشده و بهمنظور تعیین درصد تحرک ،ابتدا درصد
اسپرمهای متحرک در  2میدان میکروسکوپی تخمین زدهشده و سپس میانگین
آنها بهعنوان درصد تحرک اسپرمها ثبت شد .برای تعیین درصد زندهبودن
اسپرمها قطرهای از نمونه اپیدیدیم با یک قطره کوچک از رنگ حیاتی ائوزین B

و نیگروزین مخلوط و سپس درصد اسپرمهای زنده نسبت به تعداد کل
اسپرمهای موجود با بزرگنمایی  × 022محاسبه شد (خاکی و همکاران.)5221 ،
یافتهها
مقایسة میانگین ،کلسترول ،تریگلیسرید ،گلوکزHDL ،LDL ،در جدول شمارة
 ،9نشان میدهد که اثر مورفین بر غلظت ،گلوکز و  LDLمعنیدار بود (> 2/22
)P؛ اما بر غلظت کلسترول و تریگلیسرید و  HDLتأثیر معنیداری نداشت
( .)P < 2/22بررسی میانگین سطح  LDLو گلوکز سرم خون موشهای دریافت
کنندة مورفین ،افزایش معنیداری نسبت به گروه کنترل داشته است (.)P > 2/22
کلسترول درگروهی که مورفین دریافت کرده بود ،نسبت به گروه شاهد افزایش
داشته است .همچنین ،در بررسی میانگین  HDLسرم خون گروه دریافت کنندة
مورفین ،نسبت به گروه شاهد مشخص شد که مقادیر آن کاهش داشته است.
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جدول  .9مقایسة میانگین تأثیر مورفین بر میزان فراسنجههای بیوشیمایی سرم خون رت نر در پایان
دورة آزمایشی (میلیگرم بر دسی لیتر)

گروهها

LDL

HDL

تریگلیسرید

گلوکز

کلسترول

شاهد

52/29ab

29/92

29/92

12/92b

29/22

مورفین ()92mg/kg

51/9ab

02/22

05/1

929a

992/99

ارزش P

2/25

2/922

2/222

2/2221

2/090

اشتباه معیار میانگین

9/92

9/12

5/21

2/92

9/19

a,b,...در هر ستون اعدادی که دارای حروف مشترک نیستند ،اختالف معنیدار دارند ()P > 2/22

بررسی نتایج هورمونها
بررسی میانگین ،سطح هورمون  ،FSHدر سرم خون موشهای گروه دریافت
کنندة مورفین و گروه شاهد اختالف معناداری را نشان نداد ،اما کاهش نسبی
نسبت به گروه شاهد داشته است.
مقایسة میانگین سطح هورمون  ،LHسرم خون موشهای گروه دریافت
کنندة مورفین و گروه شاهد اختالف معناداری را نشان نداد ،اما باعث کاهش
نسبی نسبت به گروه شاهد شد.
بررسی میانگین غلظت هورمون تستوسترون در سرم خون موشهای گروه
تجربی و گروه شاهد مشخص نمود که بین میانگین سطح هورمون تستوسترون
در موشهای گروه دریافت کنندة مورفین در مقایسه با گروه شاهد اختالف
معنیداری وجود دارد و میزان تستوسترون بهصورت معنیداری کاهش یافته
است (.)P > 2/22
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جدول  .5مقایسة میانگین تأثیر مورفین بر میزان هورمونهای تستوسترون ،FSH ،LH ،رت نر در پایان
دورة آزمایشی

گروهها

تستوسترون )(ng/ml

)LH(Iu/I

)FSH(Iu/I

شاهد

5/22c

9/99

2/29

مورفین ()01mg/kg

9/22a

9/22

2/51

ارزش p

2/20

2/252

2/522

اشتباه معیار میانگین

2/00

2/529

2/92

در هر ستون اعدادی که دارای حروف مشترک نیستند ،اختالف معنیدار دارند (.)P > 2/22

تأثیر مورفین بر تعداد و زندهمانی اسپرم
بررسی نتایج حاصل از این پژوهش که در جدول شمارة  9آمده است ،نشان داد
تزریق مورفین ،تأثیر زیادی بر تعداد اسپرمها دارد و درگروه تجربی ،نسبت به
گروه شاهد بهطور معنیداری باعث کاهش تعداد اسپرم شد ()P > 2/22؛ اما تأثیر
معنیداری بر درصد زندهمانی اسپرم نداشت (.)P < 2/22
تأثیر مورفین بر درصد تحرک و پیشروندگی اسپرم
بررسی نتایج حاصل از این پژوهش که در جدول شمارة  0آمده است ،نشان داد
که درگروه تجربی در مقایسه با گروه شاهد بهطور معنیداری حرکت
پیشروندگی اسپرم کاهش داشته است .همچنین ،درصد اسپرمهای متحرک
بهطور معنیداری کاهش نشان داد (.)P > 2/22
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جدول  .9مقایسة میانگین تأثیر مورفین بر تعداد و زندهمانی اسپرم رت نر در پایان دورة آزمایشی
در هر ستون اعدادی که دارای حروف مشترک نیستند ،اختالف معنیدار دارند (.)P > 2/22

گروه

درصد پیشرونده

درصد متحرک

درصد غیرمتحرک

شاهد

90/01a

92/29a

52/2b

مورفین ()92mg/kg

52/22a

59/22ab

01/22ab

ارزش p

2/295

2/2912

2/2922

اشتباه معیار میانگین

9/95

9/90

2/22

جدول  .0میانگین تأثیر مورفین بر تحرک اسپرم موش رت در پایان دورة آزمایشی

گروه

تعداد

زنده

مرده

شاهد

292/9 ab

29/99

52/22

مورفین ()92mg/kg

259/9a

21/21

05/59

ارزش p

2/229

2/951

2/951

اشتباه معیار میانگین

2/02

2/519

2/519

در هر ستون اعدادی که دارای حروف مشترک نیستند ،اختالف معنیدار دارند (.)P > 2/22

نتیجهگیری
در پژوهش حاضر ،مقدار گلوکز و LDLدر سرم خون موشهای گروه دریافت
کنندة مورفین نسبت به گروه شاهد بهصورت معنیداری افزایش نشان داد.
مطالعات زیادی در زمین نقش مورفین بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر
سطح گلوکز خون انجامشده است .بااینحال ،گزارشهای متناقضی دال بر نقش
مورفین در تغییرات گلوکز خون وجود دارد .برخی شواهد موجود حاکی از
هیپرگلیسمی ،در اثر تزریق زیر جلدی مورفین هست .سازوکارهای این افزایش
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که در طی پژوهشها حاصلشده ،به دلیل تحریک سیستم سمپاتوآدرنال و آزاد
شدن کاتکولآمینها و همچنین تحریک مستقیم بخش درونریز پانکراس برای
افزایش گلوکاگون ،به ترتیب بهعنوان سازوکارهای عصبی و هورمونی
هیپرگلیسمی القاء شده توسط مورفین مطرح هستند .برعکس ،گزارشهایی نیز
دال براثر هیپوگلیسمی مورفین در اثر تزریق داخل نخاعی مورفین در رت وجود
دارد .عالوه بر این ،یافتههای پژوهشهای دیگر نیز هیپوگلیسمی وابسته به دوز را
در اثر تجویز دورهای مختلف مورفین زیر جلدی نشان دادند .در پژوهشی
مشخصشده است که مصرف تریاک (با مادة مؤثر مورفین) میتواند بر کاهش
گلوکز خون در بیماران دیابت قندی کمک کند (جیان اینگ.)5299،
در پژوهش حاضر ،سطوح کلسترول ،تریگلیسرید و  HDLدرگروهی که
مورفین دریافت کرده بودند نسبت به گروه شاهد ،اختالف معنیداری وجود
نداشت ،اما میزان کلسترول ،نسبت به گروه شاهد افزایش داشته است .همچنین
میانگین  ،HDLکاهش داشته است .در افراد معتاد به هروئین نیز مقادیر ،HDL
نسبت به گروه کنترل پایینتر بوده است .پایین بودن میانگین  ،HDLدرگروه
معتاد نسبت به گروه شاهد ،میتواند خطر ابتالی بیشتر به بیماریهای کرونری را
برای افراد معتاد مطرح نمایید( .وونگ.)5292،
در پژوهش حاضر ،مشخص شد که تزریق صفاقی مورفین ،بهصورت نسبی
باعث کاهش  FSHو  ،LHنسبت به گروه شاهد میشود .همچنین ،میزان هورمون
تستوسترون بهصورت معنیداری کاهش نشان داد .نتایج یک تحقیق که در مورد
اثر هروئین بر روی تستوسترون صورت گرفت نشان داد که هروئین قادر است بر
میزان ترشح هورمون تستوسترون تأثیر بگذارد .در سنجش میزان هورمون
تستوسترون سرم خون در مقایسة گروه تجربی با گروه شاهد تفاوت معنیدار
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بود؛ بنابراین به نظر میرسد مورفین مانند سایر مواد اوپیوئیدی بر محور مغز-
هیپوفیز -بیضه ،اثر خود را که با مهار  ،LHصورت میگیرد اعمال نموده و از این
طریق موجب کاهش میزان هورمون تستوسترون خون میشود .مصرف مواد
مخدر میتواند منجر به هیپوگنادیسم و کاهش میزان استرادیول ،دی
هیدروتستسترون ،هورمون محرک جسم زرد ( )LHو هورمون محرک فولیکولی
( )FSHشود ،میزان هورمون تستوسترون با مصرف مورفین کاهش معنیداری
نشان میدهد که این کاهش با کاهش قدرت باروری همراه است( .دنیل.)5225 ،
در این پژوهش مشخص شد که تزریق مورفین درگروه تجربی ،بهطور
معنیداری باعث کاهش تعداد اسپرم شد اما تأثیر معنیداری بر درصد زندهمانی
اسپرم نداشت .همچنین ،بهطور معنیداری حرکت پیشروندگی اسپرم کاهش
داشته است .تجویز مخدرها ،باعث ممانعت از ترشح ضربانی هورمون آزاد کنندة
گنادوتروپینها ) (GnRHتحریکشده با اوپیوئید در محور هیپوتاالموس-هیپوفیز
شده و متعاقب آن قطع ترشح  ،LHصورت میگیرد که منجر به کاهش سطح
تستوسترون و نقص در اسپرماتوژنز میگردد( .داتا و همکاران .)5292
البته ،تاکنون مطالعات متعددی در زمین اثر اعتیاد پدر بر میزان هورمونهای
جنسی انجامنشده است ولی مطالعات صورت گرفته نشان دهندة این است که
سوءمصرف اوپیوئیدها توسط پدر اثرهای مضر متعددی بر فرزندان میگذارد که
از جملة آنها میتوان به کاهش تعداد نوزادان ،کاهش وزن ،افزایش مرگومیر
نوزادان و افزایش نقصهای زمان تولد اشاره کرد .مکانیسمهای این سمیتهای
تکاملی در فرزندان پدر معتاد ناشناخته است ،ولی شاید بتوان گفت تنها راه
اعمال تأثیر مصرف مورفین توسط پدر بر روند تکامل جنین از راه مایع منی
باشد .اخیراً چندین مکانیسم احتمالی که به وسیلة آن تماس پدر با داروها ممکن
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است موجب اختالالتی در فرزندان شود ،بررسیشده است .مکانیسمهای احتمالی
شامل تغییرات ژنتیکی اسپرم ،اثر سمی یا اپیژنتیکی اسپرم ،اثر غیرمستقیم داروها
بر بیضهها و اپیدیدیم هست .در مطالعاتی دیگر ،تجویز مورفین به موش نر
موجب کاهش میزان باروری میشود بهطوریکه درصد باروری درگروه با پدر
معتاد  99درصد در مقابل  20درصد درگرو شاهد بوده است (بنتی و همکاران،
.)5229
پیشنهادها
 -9با توجه به تأثیر اوپیوئیدهایی مانند مورفین در کاهش سطح هورمونهای
محور هیپوفیز-گناد در هر دو جنس و کاهش میزان باروری ،پیشنهاد میشود در
مورد تأثیر آنها بر تخمدانها و هورمونهای استروژن و پروژسترون و تولید
اووسیتها تحقیقات بیشتری صورت بگیرد.
-5با توجه به افزایش کلسترول و کاهش  HDLدر مصرفکنندگان مورفین و
افزایش ریسک بیماریهای قلبی-عروقی ،پیشنهاد میشود در مورد سازوکارهای
این موارد پژوهشهای بیشتری انجام شود.
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