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و سیستم تولیدمثل هاي جنسی  پرهیز از آن بر غلظت سرمی هورمون  فین وروابستگی به مو اثر
  موش صحرایی نر

  2علی پورمتعبد ؛*1وند نامدار یوسف ؛1مهناز قوسی
  

  چکیده
 (Wistar)بر سیستم تولیدمثلی موش صحرایی نر  و محرومیت از آن این مطالعه با هدف بررسی اثر وابستگی به مورفین زمینه:
  انجام گردید.بالغ 

 گروهو در سالین  ml/kg 1)، مقدار8گروه کنترل (تعداد=گروه تقسیم شدند. در  5عدد موش صحرایی به  32تعداد  ها: روش
ق یتزرروز  دو بار در شبانه ،روز 30 مدت صورت زیرجلدي به بهمورفین  mg/ml/kg10) دوز ثابت 8(تعداد= وابسته به مورفین

م سندرم ترك با تزریق یعالسالین یا مورفین دریافت کرده بودند  ،نیز که همانند دو گروه مذکور )4=وه (تعدادگر شد. در دو
 پس از سی روز تجویز مورفینی بود که وابسته به مورفین گروه پنجم شامل حیوانات ) بررسی گردید.mg/kg4نالوکسان (

  ). 8(تعداد= خودي شدند هدچار ترك خودبروز  14مدت  به
ها، سمینال وزیکول مایع، حجم  (LH)هورمون لوتئینی تستوسترون، هاي سرمیگروه وابسته به مورفین غلظت در ها: یافته

ها به وزن بدن، میانگین وزن پروستات و درصد ها و درصد نسبت میانگین وزن سمینال وزیکولمیانگین وزن سمینال وزیکول
در گروهی که پس از  >P). 05/0تر بود ( طور معناداري کم مقایسه با گروه کنترل به نسبت میانگین وزن پروستات به وزن بدن در

تر بود  ها در مقایسه با گروه کنترل کم سمینال وزیکول مایع درونخودي شدند حجم  هروز تجویز مورفین دچار ترك خودب 30
)05/0 .(P<  

گذارد و ممکن است باعث  و سیستم تولیدمثلی اثر می هاي جنسی هورمونغلظت سرمی  وابستگی به مورفین بر گیري: نتیجه
  شود.کاهش میل جنسی در مردان کاهش باروري و 

  ، موش صحرایییتولیدمثل، سیستم LHتستوسترون، مورفین،  ها: کلیدواژه
  »7/9/1391پذیرش:   22/3/1391 دریافت:«

  ، کرمانشاهدانشگاه رازي ،دانشکده علوم ،شناسی روه زیستگ . 1
 فیزیولوژي و فارماکولوژي، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گروه. 2

  0831-4274545تلفن: ، شناسی گروه زیست ،دانشکده علوم ،کرمانشاه، دانشگاه رازي دار مکاتبات: عهده *

Email:yousofnam@yahoo.com 
 باشد. کرمانشاه میعلوم دانشگاه رازي از دانشکده کارشناسی ارشد ه جهت اخذ درجمهناز قوسی خانم نامه دانشجویی  این مقاله منتج از پایان  
  

  مقدمه
اي است کـه   لهأمس ،اپیوم و دیگر مواد مخدر اعتیاد به

اي در حـال  طور فزاینده در میان جوامع گوناگون جهان به
تـرین اوپیوئیـد    شده تریاك (اپیوم) شناختهگسترش است. 

  .جمله مورفین است بوده و حاوي آلکالوئیدهاي زیادي از
تخمین  درصد 10در تریاك بیش از مورفین میزان تقریبی 

ــی ــود زده م ــور   ). 1( ش ــار مح ــر مه ــواهدي دال ب ش

گنادها توسط اپیوئیدهاي آندوژن  -هیپوفیز -هیپوتاالموس
  . و اگزوژن وجود دارد

چنـدبار در روز   ،منظور درمان درد مزمن مردانی که به
نند دچار اختالل نعـوذ، کـاهش   ک از اپیوئیدها استفاده می

 .)3 و 2( شـوند میل جنسـی، خسـتگی و افسـردگی مـی    
دلیـل تجـویز    همچنین گزارش شده که در مردانی که بـه 

ــرف    ــد مص ــده بودن ــم ش ــار هیپوگنادیس ــدها دچ اپیوئی
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تستوسترون، عملکرد جنسی و میـزان تستوسـترون بهبـود    
  ).4( یافته است

Daniell  لـدي و  گزارش کرد که با شروع مصـرف ج
اثر، عـادت ماهانـه در زنـان     خوراکی اپیوئیدهاي طوالنی

اند کـه اپیوئیـدهاي   مطالعات نشان داده). 5( دوش می قطع
هـا از دو  آندوژن بر ترشح تستوسترون و عملکـرد بیضـه  

 -هیپـوفیز  -محـور هیپوتـاالموس  -1گذارند: مسیر اثر می
 و 6(هـا  رسپتورهاي اپیوئیدي موجود در بیضـه -2و گناد 

در  تواننـد مـی  همچنین پپتیدهاي اپیوئیـدي آنـدوژن  . )7
 .)7( اجزاء مختلف سیسـتم تولیـدمثلی نـر تولیـد شـوند     

نقش مهمـی بـازي    ،تستوسترون در عملکرد جنسی مردان
تر از حـد نرمـال ممکـن    کند. میزان تستوسترون پایینمی

صورت کاهش میل جنسی و اختالل نعـوذ ظهـور    است به
  .)8( پیدا کند

ثیر مورفین بـر میـزان تستوسـترون    أت ،مطالعهدر یک 
گروهـی   طـور  هاي نابالغ و بالغی که بـه  پالسما در موش

شدند، بررسی گردید و گزارش شـد کـه در    داري می نگه
روز قطـع تجـویز    9هـاي نابـالغ پـس از گذشـت      موش

تر از گروه  طور معناداري کم مورفین، میزان تستوسترون به
 در گروه بالغ مشاهده نگردید کنترل بود اما چنین کاهشی

گزارش شده که مصرف خوراکی اپیوئیـدهایی مثـل   ). 9(
متادون باعث ایجاد هیپوگنادیسم در مردان و کاهش سطح 

ـ  مـی  FSHو  LH استرادیول، دي هیدروتستوسترون،  دوش
هاي جنسی  درباره اثرات اپیوئیدها بر سطح هورمون ).10(

تـر   کـم  ،هـا  ف آندر ادامه قطع مصـر و سیستم تولیدمثلی 
این مطالعه بـا هـدف بررسـی اثـر     لذا مطالعه شده است. 

روز محرومیـت از آن پـس از    14تجویز مزمن مورفین و 
ایجاد وابستگی به مورفین، بر سیستم تولیـد مثلـی نـر در    

  یک مدل حیوانی انجام شد.
  

  هامواد و روش
پودر خالص سولفات مورفین از شرکت تماد ایران و 

شرکت داروپخش ایران تهیه گردید. سولفات  نالوکسان از
هاي صحرایی نر موشسالین حل گردید.  ر نرمالمورفین د

Wistar)( ــاق  ،از انســتیتو پاســتور تهــران ــه و در ات تهی
شناسـی   داري از حیوانات آزمایشگاهی گـروه زیسـت   نگه

داري شـامل   شـرایط نگـه   .داري شدند دانشگاه رازي نگه
 30-40 ، رطوبـت سـیوس لس درجـه  222دماي محـیط  

 12ســاعت روشــنایی و  12درصـد، یــک دوره متنـاوب   
از نظر دسترسی بـه آب و   حیوانات و بود ساعت تاریکی

  غذا محدودیت نداشتند.
منظور بررسی اثر تجویز مزمن مـورفین و پرهیـز از    به

 5حیوانـات بـه    ،هاي جنسی آن بر غلظت سرمی هورمون
  گروه تقسیم شدند:

): بـه حیوانـات ایـن گـروه     8عداد=تگروه کنترل ( -1
صورت زیرجلـدي   به ml/kg1سالین  روز نرمال 30مدت  به

  روز تزریق شد. و دو بار در شبانه
): بـه  8گروه حیوانات وابسته به مورفین (تعـداد=  -2

 mg/kg10محلول سولفات مورفین بـا دوز   ،این حیوانات
روز تزریـق گردیـد.    30مـدت   صورت زیرجلـدي بـه   به

سـاعت و در   10روز با فاصـله   دو بار در شبانهتزریقات 
 .انجام شد ml/kg1واحد حجمی 

گروه حیوانات وابسته به مورفین که دچـار تـرك    -3
): در این حیوانـات هماننـد   8(تعداد= خودي شدند هخودب

وابستگی به مورفین ایجاد شد و پـس از   ،الذکر گروه فوق
یـی  مـدت چهـارده روز دارو   روز تجویز مـورفین بـه   30

(دچـار تـرك    دریافت نکردند و از مورفین محروم بودند
  خودي شدند). هخودب
یید ایجاد وابستگی بـه مـورفین بـا    أمنظور ت به -5و 4

در دو گـروه  روش انتخابی مورد استفاده در این تحقیـق  
هاي  ) که همانند گروه4گروه= (تعدادحیوانات در هر دیگر

ده بودنـد،  ترتیب سالین و مـورفین دریافـت کـر    به 2و 1
ام و بـا تجـویز داخـل    در روز سـی  ،م سندرم تـرك یعال

  ).11( بررسی گردید mg/kg4صفاقی نالوکسان با دوز 
که نالوکسان دریافت کرده بودند از رونـد   هاییوشم

پایان دوره تیمـار، حیوانـات بـا     مطالعه خارج شدند. در
دهلیز راسـت قلـب    استفاده ار کلروفرم بیهوش شدند. از

عمل آمد و با کمک سانتریفوژ، سـرم  به گیريونحیوان خ



  
  .....فین و پرهیز از آن بر غلظت سرمیری به مواثروابستگ -مهناز قوسی                                                                                            )10(

درجـه   -70تهیه و تا زمـان آنـالیز هورمـونی در دمـاي     
ها، پروستات، سـمینال  شد. وزن بیضه داري گراد نگه سانتی

ها مشخص ها و حجم مایع درون سمینال وزیکولوزیکول
و با اسـتفاده از   RIAسنجش تستوسترون با روش  گردید.

) BioSource Testo- RIA- CTون (سنجش تستوستر کیت
دقـت   ،ng/mL 05/0انجام شد. حساسیت کیت سـنجش  

 8 دقت بـرون سـنجش  و  درصد 4 تر از درون سنجش کم
و با  IRMAبا روش  LH  و  FSHهاي بود. هورمون درصد

(از شــرکت  LH و FSHهـاي ســنجش   اسـتفاده از کیــت 
RADIM (رم، ایتالیــــا)) و دســــتگاه گامــــا کــــانتر

GAMMAMatic ــدازه ــا ان ــري شــد. حساســیت  ایتالی گی
دقــت درون  ،FSH ،mIU/mL18 /0هــاي ســنجش  کیــت

 5/6 سـنجش  و دقـت بـرون   درصـد  2/6تر از  سنجش کم
ــیت   ــود. حساس ــد ب ــت درص ــنجش  کی ــاي س ، LHه

mIU/mL2/0، درصـد و   8/7 تر از دقت درون سنجش کم
ها، پروستات، بود. وزن بیضه درصد 2/8سنجش دقت برون

هـا  ها و حجم مایع درون سمینال وزیکولسمینال وزیکول
  مشخص گردید.

افـزار  ها با استفاده از نرم آمده از سنجش دستنتایج به
بررسـی گردیـد. بـراي     5نسـخه   STATISTICA آمـاري 

 ANOVA طرفه مقایسه چندین گروه از آنالیز واریانس یک
ــب آن از تســت  ــتفاده شــد. Tukeyو متعاق ــا داده اس ه

 >05/0P بیان شـده و مقـادیر بـا    Mean±SEM صورت به
  دار تلقی گردید.امعن
  

  ها یافته
 ،mg/kg4پس از تزریق نالوکسان هیدروکلراید با دوز 

م سندرم ترك از جمله پرش، کشش بـدن، افتـادگی   یعال
دقیقـه   20خصـوص اسـهال در طـول مـدت     هها و ب پلک

. تمـامی حیوانـات مـورد تیمـار بـا      )11( بررسی گردید
م سندرم ترك مواد مخدر از قبیل یاز عالمواردي  ،مورفین

لرزش، سیخ شدن موهـا، اسـهال، حرکـات شـبیه سـگ      
مدت حـداقل یـک دقیقـه و     بسته به هاي نیمه خیس، چشم

 کشیدن شکم روي سطح با چرخش به جلو با یک یـا هـر  
ـ ایـن عال  ،پا را نشان دادنـد امـا در گـروه کنتـرل     دو م ی

م سندرم تـرك  یمشاهده نشد. به این ترتیب با مشاهده عال
م در یشده با مورفین و عدم مشاهده عال موش تزریق 4در 

روش تزریق زیـر جلـدي    ایجاد وابستگی به ،گروه کنترل
هـاي مـورد   یید قرار گرفـت و بـه گـروه   أمورفین مورد ت

ــه    ــن مطالع ــد. در ای ــیم داده ش ــایش تعم ــزان  ،آزم می
در حیوانـات وابسـته بـه     LHهاي تستوسترون و  هورمون
تـر از گـروه کنتـرل بـود      طـور معنـاداري کـم    به مورفین

)05/0P< .( میزان ترشحFSH   در گروه وابسته به مـورفین
در مقایسه با گروه کنترل تفـاوت معنـاداري نداشـت. در    

میـانگین وزن غـده    ،حیوانات گروه وابسـته بـه مـورفین   
پروستات و میانگین درصد نسبت وزن پروستات بـه وزن  

تر بـود   طور معناداري کم کنترل بهبدن در مقایسه با گروه 
)05/0P< .(  هـا در گـروه   میانگین وزن سـمینال وزیکـول

تر از گـروه کنتـرل    طور معناداري کم وابسته به مورفین به
میــانگین درصــد نســبت وزن ســمینال  ).>001/0Pبــود (

گروه وابسته به مورفین نسـبت   ها به وزن بدن دروزیکول
ــادار دا  ــاهش معن ــرل ک ــروه کنت ــه گ ــتب   ).>01/0P( ش

  هـا   میانگین حجم مایع درون وزیکـول سـمینال وزیکـول   
ــروه     ــا گ ــه ب ــورفین در مقایس ــه م ــته ب ــروه وابس   در گ

ــه ــرل ب ــم  کنت ــاداري ک ــور معن ــر  ط ــود ت   . )>001/0P(ب
ــمینال     ــایع درون سـ ــم مـ ــانگین حجـ ــین میـ   همچنـ

روز  14مدت  ها در گروه وابسته به مورفین که به وزیکول
تـر از گـروه    طور معناداري کم ودند بهاز مورفین محروم ب

هـا و نسـبت   میـانگین وزن بیضـه   .)>001/0P( کنترل بود
ها به میانگین وزن بـدن در ایـن   میانگین درصد وزن بیضه

و  1(جـداول   ها تفاوت معناداري با یکدیگر نداشت گروه
2.(  

  
  
  



  
 

 )11(                                                              1392سال هفدهم، شماره اول، فروردین  - ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
                                                         

 

به مورفین و محروم از مورفین پس از ایجاد وابستگی یه  هوابست صحرایی نرهاي  موشدر هاي جنسی  غلظت سرمی هورموننتایج سنجش  -1جدول
  اند) نشان داده شده خطاي معیار±میانگینصورت  ها به داده( در مقایسه  با گروه کنترل مورفین

  تعداد  هورمون
حیوانات گروه 

  وابسته به مورفین
حیواناتی که پس از ایجاد وابستگی به گروه 

  شدندخودي  همورفین دچار ترك خودب
  کنترلگروه 

Iu/ml)((FSH)  7 0122/0±16/0 هورمون محرك فولیکولی  017/0±19/0  013/0±20/0  

P value 2685/0  7266/0  - 
mIu/ml)( LH)(  7 504/0هورمون لوتئینی ± 13/0 * 29/0±6 89/0  28/0±487/1  

P value 0302/0  2373/0   
ng/ml(  6 37/1 (هورمون تستوسترون ± 44/0 * 26/2 ± 1/1  04/5 ± 01/1  

P value 0286/0  1057/0  - 
 mg/kg10، گروه حیوانات وابسته به مورفین: به این حیوانـات محلـول سـولفات مـورفین بـا دوز      )>05/0Pدار با گروه کنترل (ااختالف معن *
روز تجـویز   30ز خـودي شـدند پـس ا    هروز تزریق گردید؛ گروه حیوانات وابسته به مورفین که دچار ترك خودب30مدت  صورت زیرجلدي به به

خودي شدند)، گروه کنترل: به حیوانات ایـن گـروه    ه(دچار ترك خودب روز دارویی دریافت نکردند و از مورفین محروم بودند 14مدت  مورفین به
  سالین تزریق شد. روز نرمال 30مدت  به
 

به مورفین و محروم از مورفین پـس از   هی نر وابستصحرایهاي  موشدر  ها و سمینال وزیکول ها بیضه پروستات، غددنتایج سنجش وزن  -2جدول
  اند) نشان داده شده خطاي معیار±میانگینصورت  ها به داده( در مقایسه با گروه کنترل ه مورفینبایجاد وابستگی 

  
حیوانات گروه 

  وابسته به مورفین
حیواناتی که پس از ایجاد وابستگی  گروه 

  به مورفین دچار ترك خودبخودي شدند
  کنترلگروه 

 g)(  *034/0±44/0  057/0±57/0 042/0±60/0ي پروستاتوزن غده

P value 3681/0  8641/0  - 

  20/0±01/0 194/0±015/0  154/0±012/0*  ي پروستات به وزن بدن (%)نسبت وزن غده
P value  0226/0  8642/0  -  

 037/0±410/0  40/0±638/0 056/0±706/0***  (g)وزن سمینال وزیکولها

P value  00051/0  5453/0 -  
 232/0±0184/0 221/0±0135/0  143/0±013/0**  ها به وزن بدن(%)نسبت وزن سمینال وزیکول 

P value  0014/0  8666/0  -  
 g)(  13/0±816/2  136/0±895/2 132/0±005/3بیضه  وزن دو

P value  5767/0  8268/0  -  
 988/0±0386/0  995/0±0271/0  9813/0±0277/0  ها به وزن بدن(%)نسبت وزن بیضه

P value  9894/0  9894/0  - 

  027/0±23/0  ***023/0±34/0 29/0±52/0***  (mL)ها  حجم مایع درون سمینال وزیکول
P value  000145/0  00042/0  -  

؛ )>001/0Pکنتـرل (  دار با گـروه ااختالف معن *** ،)>01/0Pدار با گروه کنترل (ااختالف معن ** ،)>05/0Pدار با گروه کنترل (ااختالف معن *
روز تزریق گردیـد؛   30مدت  صورت زیرجلدي به به mg/kg10گروه حیوانات وابسته به مورفین: به این حیوانات محلول سولفات مورفین با دوز 

ردنـد و از  روز دارویی دریافـت نک  14مدت  روز تجویز مورفین به 30خودي شدند پس از  هگروه حیوانات وابسته به مورفین که دچار ترك خودب
  سالین تزریق شد. روز نرمال 30مدت  خودي شدند)، گروه کنترل: به حیوانات این گروه به ه(دچار ترك خودب مورفین محروم بودند
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  بحث
اثر وابستگی به دوز ثابـت مـورفین و    ،در این مطالعه

اثر محرومیت از مورفین پس از ایجاد وابستگی، بر سطح 
ردید. بررسی آمـاري  هاي جنسی بررسی گ سرمی هورمون

دهنده کاهش میزان هورمـون تستوسـترون در   ها نشانداده
گروه وابسته به مورفین در مقایسه با گروه کنتـرل اسـت.   

 روئیننشان داد ه با نتایج یک مطالعه دیگر کهها  یافتهاین 
یک ترکیب اپیوئیدي باعث کـاهش تستوسـترون   عنوان  به

هش ممکن اسـت  مشابه است. این کا )12( هسرمی گردید
هـا و یـا   ثیر مورفین بر عملکـرد سـلولی بیضـه   أدلیل ت هب

از هیپـوفیز باشـد. کـاهش     LHدلیل کاهش آزاد شـدن   به
 LHمیزان تستوسترون در مطالعه حاضر با کـاهش میـزان   

هاي گنادها  ثیر مورفین بر سلولأمطابقت دارد اما بررسی ت
 یگـر د یک مطالعـه در  .به مطالعات بیشتري نیازمند است

 مـورفین و دیگـر ترکیبـات اپیوئیـدي مثـل     شده کـه   بیان
را در هـر دو جـنس     LHمازوسـین، ترشـح هورمـون    بره

سرم و  LHو باعث کاهش  ههاي صحرایی مهار کردموش
 کـاهش  هـاي صـحرایی مـاده و   گذاري در موش تخمک

ه اسـت  هاي صحرایی نر شـد ترشح تستوسترون در موش
در گـروه   کنـد.  ییـد مـی  أ) یافته ما این گـزارش را ت 13(

روز تیمـار بـا    30حیوانات وابسته به مورفین که پـس از  
روز دارویی دریافت نکردنـد، میـزان    14مدت  به مورفین،

LH  با میزانLH   گروه کنترل تفاوت معناداري نداشـت و
اثـر   ،(تـرك خودبخـودي)   ظاهراً با محرومیت از مورفین

بعضـی از   .تاز بین رفته اس LHکننده مورفین بر  سرکوب
هـا بـا کـاهش آزاد    اند که اپیوئیـد مطالعات پیشنهاد کرده

از هیپوتاالموس بر تولیدمثل اثر دارنـد کـه    GnRHشدن 
دنبـال   و بـه LH این به نوبه خود باعث تغییرات ثانویه در 

شواهدي وجـود دارنـد    ).14( شودآن در تستوسترون می
ـ    به GnRHدهند تولید  که نشان می سـیله  و هطـور طبیعـی ب

طـور گسـترده توسـط     شـود و بـه  ها مهـار مـی   اندورفین
. از )16و  15( شـود هاي اپیوئیدي تحریک میآنتاگونیست

دهند که تجـویز مـورفین    طرفی برخی مطالعات نشان می
نــدارد امــا  LHاثــر مســتقیمی روي  ،صــورت مــزمن بــه

 شـده  اعمـال  به فیـدبک منفـی  را حساسیت هیپوتاالموس 
 بـرد  هاي صحرایی نر باال میدر موشوسیله تستوسترون  هب
). گــزارش شــده کــه اســتروئیدهاي جنســی پاســخ 17(

هــاي اپیوئیــدي یــا  هــاي هیپــوفیز بــه آگونیســت ســلول
ـ   آنتاگونیست ثیر قـرار داده کـه   أهاي اپیوئیدي را تحـت ت

اسـتروئیدها از  له که أبر این مس ممکن است شاهدي باشد
 گذارنـد  یر میثأت LHطریق سیستم اپیوئیدي بر آزاد شدن 

هـا  در یک تحقیق نشان داده شده است که اپیوئیـد ). 18(
هـا مهـار   استروئیدوژنز را از طریق اثـر مسـتقیم بربیضـه   

در سطح تستوسـترون   زمانوسیله کاهش هم هکنند که ب می
ها حتـی  شود. این کاهشو مایع بینابینی بیضه منعکس می

ـ  القا شده با مورفین LHوقتی که از پایین آمدن  وسـیله   هب
 ).19ه است(وجود داشت هعمل آمد ممانعت به hCGتجویز 

تواننـد  ها نمیاند که اپیاتي نشان دادهدیگرمطالعات اما 
 Adams. )20و  14( در استروئیدوژنز دخالت داشته باشند

هـاي تستوسـترون در مـایع    و همکارانش کاهش غلظـت 
یش ها را پس از تجویز مـورفین و افـزا   بینابینی بیضه رت

ایــن ســطوح را پــس از تزریــق آنتاگونیســت اپیوئیــدي 
نالوکسان نشان دادند و گزارش نمودند که هر دو تغییرات 

). گــزارش شــده کــه 19( اســت  LHمســتقل از اثــرات
طـور   تواند بدون توجه به جـنس و سـن بـه    نالوکسان می

 GnRHهـاي مربـوط بـه     را در نـورون  fosمعناداري بیان 
ـ   باشـد  مـی  LHا افـزایش ترشـح   افزایش دهد که همراه ب

)21.( Chadnashekar  و Bartkeکـاهش   ،طـور مشـابه   به
انـدورفین در   -βتشکیل تستوسترون در پاسخ به تجـویز  

 شـده را نشـان دادنـد    هیپوفیزکتـومی  صحرایی هاي موش
هاي سرتولی و الیدیگ آثار که مورفین بر سلول این). 22(

ررسـی گـردد. در   کند یا نه باید بیشتر بموضعی ایجاد می
میزان تستوسترون در گـروه تیمارشـده بـا     ،مطالعه حاضر

 14مـدت   بـه ، روز تیمار 30مورفین که پس از  ثابت دوز
 ودي) نسـبت خ هروز دارویی دریافت نکردند (ترك خودب

 LHاین حال  در .نداشت يبه گروه کنترل تفاوت معنادار
ـ تر از گروه کنتـرل ن  روز کم 14در این گروه پس از   .ودب
که اثر وابسـتگی  دهنده آن باشد  نشاناین امر ممکن است 
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مزمن به مورفین بر سیستم تولیدمثلی آنقدر شدید بوده که 
آثار مخرب آن ، روز 14حتی با پرهیز از مورفین در طول 

میزان ترشـح   ،در مطالعه حاضر .استهمچنان باقی مانده 
FSH یسه با در گروه وابسته به مورفین با دوز ثابت در مقا

تفاوت معناداري نداشـت. ایـن مشـاهده بـا      ،گروه کنترل
موافـق اسـت. نسـبت وزن     )13( نتایج یک مطالعه مشابه

ها پروستات به وزن بدن و نیز نسبت وزن سمینال وزیکول
گروه وابسته به مورفین نسـبت بـه گـروه     به وزن بدن در

کاهش معنادار داشت. همچنین میانگین حجم مایع  ،کنترل
ها در گروه وابسته بـه مـورفین در    وزیکول سمینال درون

کـاهش معنـادار پیـدا کـرد. ایـن       ،مقایسه با گروه کنترل
دلیل کاهش ترشح  ها به احتمال زیاد ممکن است بهکاهش

ها و در نتیجه ایجاد آتروفـی در ایـن   تستوسترون از بیضه
سـمینال   ،هـا باشـد زیـرا در دسـتگاه تناسـلی نـر      ارگان

هاي ترشحی وابسته به آندروژن هسـتند  ز غدهها ا وزیکول
هـاي  ها باعث آپوپتوز سـریع سـلول  کنی آندروژنو ریشه

هـاي  تلیالی و کالپس پارانشیمی در سمینال وزیکـول اپی
  ).23( شودبالغین می

هـا را شـدیداً تحـت     سمینال وزیکـول  ،ظاهراً مورفین
ته که در گروه حیوانات وابس طوري ثیر قرار داده است بهأت

 14ودي شدند پـس از  خ هبه مورفینی که دچار ترك خودب
ــزان ترشــحات ســمینال   ــورفین، می ــت از م روز محرومی

بـود و ریکـاور   از گروه کنتـرل   تر ها همچنان کم وزیکول
هـا و نسـبت میـانگین وزن    . میانگین وزن بیضـه نشده بود

هـا اخـتالف    ها به میانگین وزن بـدن در بـین گـروه   بیضه
 دیگر نداشت. در یک مطالعـه کـه توسـط   معناداري با یک

Cicero هاي صحرایی نر و همکارانش انجام شد در موش
روز تحت تیمار با مـورفین قـرار داشـتند،     14مدت  که به

تر  طور معناداري کم ها بهوزن پروستات و سمینال وزیکول
هـا  اما وزن بیضهه ها در گروه کنترل بوداز وزن این ارگان

ه تفـاوت معنـاداري نداشـت    ،وه کنترلبا وزن بیضه در گر
مطالعه  بخش از این نتایج این نتایج مطالعه ما ).24( است
ـ   . کند یید میأرا ت دار ابرخالف عدم مشـاهده کـاهش معن

گزارش کرده که  Daniellها در مطالعه حاضر،  وزن بیضه

ــردان باعــث ایجــاد   ــدها در م مصــرف خــوراکی اپیوئی
 30مطالعه یـک دوره   در یک). 10( شود هیپوگنادیسم می

انجام  روزه کاشت مورفین در زیر پوست موش صحرایی
وزن خشـک و وزن تـر سـمینال     کـه  گزارش شدشده و 

 اسـت وزیکول و نیز فعالیـت ترشـحی آن کـاهش یافتـه     
ایـن کـاهش وزن و    اند که مدعی شدهپژوهشگران ). 25(

اي دلیل تغییرات تغذیـه  به هاي ثانویه جنسیآتروفی ارگان
 87خاطر تجویز مورفین و کـاهش   بلکه به هنات نبودحیوا

هـاي صـحرایی   درصدي سطح تستوسترون در سرم موش
اثـر مـورفین   اند که  اظهار داشته آنان همچنین .ه استبود

هاي جنسـی ثانویـه پـس از قطـع و تـرك      بر روي ارگان
ــدت  ــورفین در م ــ 7م ــت یافت ــتروز برگش ). 25( ه اس

و روز تـرك   14از  مـا نیـز پـس   که در مطالعـه   درحالی
 ،ها و پروسـتات  دارو، وزن سمینال وزیکولمحرومیت از 

هـا و   حجم محتویات سـمینال وزیکـول   اما هبرگشت یافت
  تر از گروه کنترل بود.  ها کم بنابراین فعالیت ترشحی آن

تواند بسته  یک مطالعه نشان داده که تجویز مورفین می
ـ    ار یـا  به دوز و طول مدت مصرف، رفتـار جنسـی را مه

ثیر بـر  أدلیل ت هکه این اثر ممکن است ب )26تسهیل کند (
هـاي جنسـی باشـد. بـا توجـه بـه وجـود         میزان هورمون

)، سوء مصـرف مـواد   7( ها هاي اپیوئیدي در بیضه گیرنده
تواند با اثر بر بافت بیضه و یا با کاهش میزان  اپیوئیدي می

LH    و در نتیجه مهار اسپرماتوژنز وابسـته بـهLH )27و ( 
 ،هـاي ثانویـه جنسـی   نیز با تغییر فعالیت ترشحی ارگـان 

موجب ایجاد آثار مخرب بـر سیسـتم تولیـدمثلی گـردد.     
که پس از قطع مصـرف ایـن مـواد، بازگشـت کامـل       این

 کشـد  مدت طول مـی  عملکرد طبیعی سیستم تولیدمثلی چه
بررسی آثار مستقیم اپیوئیدها بر نیاز به بررسی بیشتر دارد. 

مختلف دستگاه تولیدمثلی به مطالعات بیشـتري   هايبافت
  نیازمند است.

  
  گیري نتیجه

ـ  تجویز مزمن مورفین در جنس نر از طریـق  ثیر بـر  أت
طور مشخصی بر سیستم تولیدمثلی  بهLH میزان آزاد شدن 
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تستوسـترون توسـط   با ترشح اثر گذاشته که به نوبه خود 
تولیـد  بر ممکن است کرده است. این اثر ها مداخله بیضه

ـ ثیر گذاشته و نیز ممکن است أت طبیعی اسپرم ثیر أباعث ت
شدید بر میل جنسی و باروري شود. با توجه به نقش مهم 

شاید بتوان با تجویز  تستوسترون در عملکرد جنسی مردان
موضعی که غلظت نسبتاً پایداري از  داروهاي خوراکی و

  بـه  به درمان افـراد معتـاد   آورند  میتستوسترون را فراهم 
  

  اپیوئیدها و افراد تحت ترك کمک نمود.
  

  تشکر و قدردانی
وسیله از تمام کسانی که در ایـن مطالعـه مـا را     بدین

دریـغ   ویژه از مسـاعدت بـی   ههمراهی و یاري نمودند و ب
عامریان، کرمیان، حرمشاهی و کهتـري و خـانم    آقایان بنی

 اریم.زصمیمانه سپاسگو مرحومه ثریا بابایی چهاردولی 
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