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Abstract

Background: Nicotine is a nitrogenous organic compound which constitutes the major material of cigarettes. This
toxic alkaloid is extracted from tobacco plant. Ritalin or Methylphenidate is a medicine from amphetamines group and
structurally similar to cocaine with a widely usage. The objective of this study is surveying the vitality of sperm and
fertility of the females received the gametes of the males used Nicotine and Ritalin. This study conducted in Islamic azad
university Tehran medical science branch.(1392).
Methods: In this experimental study a total number of 120 male mice and 54 female mice were selected and the male
mice were randomly divided into 11 experimental groups and one control group. In two experimental groups Ritalin
was used 2 and 10 mg/kg of body weight, in three experimental groups nicotine was used 100, 200 and 400 mg/kg of
body weight and in other experimental groups nicotine and Ritalin were used together as gavage for 40 days. At the end
of the treatment period, three male mice from each group were selected and each was kept with a female in a separate
cage. After 10 days the female mice were euthanized and by counting the fetuses and the corpora lutea, the percentage
of fertility in females which is an indicator of the male mice were estimated. Also the remaining males were euthanized
and after removing the testes for determining the percentage of aliv sperm using eosin nigrosin, the numbers of stainmed
sperms were specified. The data were calculated statistically by ANOVA and Tukey Test and the criterion of statistical
derivation was considered p<0.05.
Findings: The results of this study showed that percentage of fertility in the experimental group reciving nicotine [400 µg/
kg/day] with nicotine comparing control group (95.42±4.68) with the experimental group [400 µg/kg/day] (63.10±38.37)
the groups reciving Ritalin [2mg/kg/day] (64.96±18.51) and [10mg/kg/day] (18.53±16.72) compared with the control
group (95.42±4.68) showed a significant reduction. These results confirm more reduction of fertility percentage in Ritalin
consumption than nicotine. Morever in the other 6 groups consuming the combined form of nicotin with the doses of
100,200 and 400 µgr/kg/day and Ritalin with the doses of 2 and 10 mg/kg/day, fertility percentage should a significant
reduction compard to the control group. Although this reduction in the group consuming nicotine at the dose of 400 µgr/
kg/day and Ritalin at the dose of 10 mgr/kg/day (10.00±20.03) was more intense than the control group.
Conclusion: From the results of this study it is deduced that in Nicotine using animals, the usage of Ritalin even with low
doses can induce reduction of fertility.
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 -1گروه علوم تشریحی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد پزشکی تهران.
 -2گروه علوم پایه ،دانشگاه تهران ،دانشکده دامپزشکی.
 -3گروه پاتولوژی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد پزشکی تهران.
 -4دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم دارویی تهران.
تاریخ دریافت مقاله 1393/9/16 :تاریخ پذیرش مقاله1394/11/14 :

چكيده
مقدمه :نیکوتین یک ترکیب آلی نیتروژندار است که ماده اصلی دود سیگار را تشکیل میدهد .این الکالوئید سمی از گیاه تنباکو استخراج میشود.
ریتالین یا متیل فنیدیت ) (methylphenidateدارویی است از گروه آمفتامینها که از نظر ساختاری مشابه کوکائین و دارای مصرف گستردهای است .هدف
ازاین تحقیق ،مطالعه حیات اسپرم و میزان باروری حیوانات مادهای است که از گامتهای حیوانات نر مصرفکننده نیکوتین و ریتالین استفاده کردهاند.
این تحقیق در سال  1392در دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران انجام شد.
روش بررسی :در این مطالعه تجربی  120سرموش نر و  54سر موش ماده بالغ انتخاب و حیوانات نر به صورت تصادفی به  11گروه تجربی و یک گروه
کنترل تقسیم شدند .در دوگروه تجربی از ریتالین به میزان دو و  10میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن ،در سه گروه تجربی از نیکوتین به میزان  200 ،100و 400
میکروگرم برکیلوگرم وزن بدن و در سایر گروههای تجربی از نیکوتین و ریتالین توأم به صورت گاواژ به مدت  40روزاستفاده شد .درپایان دوره تیمار ،از هر
گروه سه حیوان نر را انتخاب کرده و هر یک با سه حیوان ماده در قفس جدا گانه قرار گرفتند .پس از  10روز حیوانات ماده را بیهوش کرده و با شمارش
جنینها و جسم زرد تخمدانها ،درصد باروری موشهای ماده که نشاندهنده درصد باروری در موشهای نر است ،محاسبه شد .همچنین باقیمانده
حیوانات نر را بیهوش کرده و پس از خارج کردن بیضه ،برای تعیین درصد اسپرمهای زنده ،با استفاده از ائوزین نیکروزین ،تعداد اسپرمهای رنگ شده
مشخص شد.
دادهها از نظر آماری با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه ) (ANOVAو تست توکی محاسبه و معیار استنتاج  p<0. 05درنظرگرفته شد.
یافتهها :نتایج نشان داد که درصد باروری در گروههای تجربی مصرفکننده نیکوتین به میزان  400میکروگرم برکیلوگرم وزن بدن ()63/1±38/3
و درگروههای مصرفکننده ریتالین به میزان دو ( )64/96±18/51و  10میلیگرم برکیلوگرم وزن بدن ( )18/53±16/72نسبت به گروه کنترل
( )95/42±4/68کاهش معناداری بود .این نتایج کاهش بیشتر درصد لقاح درمصرف ریتالین را نسبت به نیکوتین تأیید میکند .همچنین درصد لقاح در
شش گروه مصرفکننده توأم نیکوتین به میزان  200 ، 400و  100میکروگرم برکیلوگرم با ریتالین به میزان دو و  10میلیگرم بر کیلوگرم درصد لقاح نسبت
به گروه کنترل نیز کاهش معناداریرا نشان داد که این کاهش در گروه مصرفکننده نیکوتین به میزان  400میکروگرم بر کیلوگرم و ریتالین به میزان 10
میلیگرم بر کیلوگرم ( )10/0±20/0نسبت به گروه کنترل شدیدتر بود.
نتیجه گیری :به نظر میرسد که در حیوانات مصرفکننده نیکوتین ،مصرف ریتالین حتی به میزان کم میتواند موجب کاهش باروری شود.
واژگانکلیدی :موش ،نیکوتین ،باروری  ،ریتالین ،قدرت زنده ماندن اسپرم.

مقدمه
تحقیقها نشان داده که متیل فنیدیت میتواند به تغییرات ساختاری و عملکردی دائمی
در دستگاه تولید مثلی منجر شود و بر درصد لقاح تأثیر بگذارد ( .)1این دارو که
ریتالین خوانده میشود پر مصرفترین دارویی است که برای درمان کودکان مبتال به
اختاللهای رفتاری و در بزرگساالن برای تمرکز ثبات مغزی ،کنترل عالیم نامطلوب ،از
جمله نقص توجه و اختالل بیش فعالی بهکار میرود( .)2متیل فنیدیت یکی از ایزومرهای

آمفتامینها است ( .)3این ماده به صورت پودر کریستالی سفید رنگی است که در آب
محلول بوده و بهصورت قرصهای خوراکی  20و  40میلیگرمی در داروخانهها موجود
است( .)4ریتالین دارای مصرف گستردهای است و برای درمان اختاللهای بیش فعالی
و نقص توجه استفاده میشود( .)5بررسیهای مختلف حاکی از تأثیر این دارو بر کاهش
معناداری وزن بیضهها و وزیکول سمینال در موش است( .)6همچنین مطالعههای
گستردهای در زمینه تأثیر این دارو بر وزن قلب  ،مغز  ،تخمدان و طحال انجام شده
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است ( .)7متیل فنیدیت از نظر ساختاری و دارویی شبیه یکی از مواد مخدر مانند کوکائین
است و آسیبپذیری آن در افراد استفادهکننده به دلیل شباهت به کوکائین میتواند آثار
مشابهی مانند اثر منفی بر اسپرماتوژنز را ایجاد کند( .)8در مطالعه دیگری مشخص شده،
موشهایی که از متیلفنیدیت به میزان  1000 ،500 ،250و pp 2000در مدت  28روز
به صورت گاواژ استفاده کردهاند ،در دوز باال افزایش معناداری در وزن کبد نسبت به
گروه کنترل نشان دادهاند( .)6نیکوتین یک آلکالوئید سمی روغن مانند است که از گیاه
تنباکو به دست میآید ( .)9مطالعهای که روی اثر مزمن الکل و نیکوتین بر پارامترهای
اسپرم موش صحرایی انجام شده ،مشخص شده است در صورتیکه موشهای نر به
مدت  50روز در گروههای مختلف با اتانول ،نیکوتین ،کوتینین و الکل تیمار شوند ،کاهش
معناداری را در قدرت زنده ماندن اسپرم در مقایسه با گروه کنترل نشان میدهند( .)10در
مطالعهای که روی  40سر موش نر و  25سر موش ماده که با نیکوتین به مدت  30روز
تیمار شده بودند ،نشان داد که نیکوتین بهعنوان یک ماده سمی میتواند بر مورفولوژی
و تحرک اسپرم اثر داشته و موجب قطعه قطعه شدن  DNAاسپرم و عقیمی شود(.)11
در مطالعه دیگری که روی اثر نیکوتین بر ویژگیهای اسپرم انجام شده مشخص شده
که ساختار اسپرم بهطور قابل توجهی دچار اختالل میشود و کاهش حجم مایع منی در
گروههای مصرفکننده نیکوتین به همراه کاهش میل جنسی در حیوانات نر مشاهده شده
است .همچنین مشخص شده که افزایش دوز نیکوتین میتواند موجب افزایش اختالل در
ویژگیهای اسپرم شود( .)12همچنین کاهش درصد لقاح در اثر مصرف سیگار و تأثیر بر
عملکرد بیضه به صورت  invivo , Invitroرا نیز از سوی محققان دیگر گزارش شده و
مطالعه روی بافت بیضه ،حاکی از تأثیر سیگار بر سلولهای الیدیگ و در نتیجه کاهش
هورمون تستوسترون و کاهش اسپرماتوژنز و به دنبال آن کاهش عقیمی است(.)13
مطالعههایی در رابطه با اثر متیلفنیدیت روی غدد انجام شده و نشان داده است که افراد
نابالغ نسبت به تخریب غدد درون ریز و گنادها حساس هستند ،چرا که در این مرحله
سیستم تولید مثلی در حال تکامل بوده و تغییرهای کوچک در سطح هورمونها میتواند
به تغییرهای ساختاری و عملکردی دائمی این دستگاه منجر شود .حال با توجه به اینکه
نیکوتین و ریتالین هر یک به تنهایی توانستهاند موجب تغییرهایی در یکی از فاکتورهای
اصلی تولید مثلی شوند و با توجه به اینکه احتمال میرود افرادی که معتاد به سیگار بوده
و از ریتالین نیز استفاده میکنند با مشکالت بیشتری مواجه شوند ،بنابراین بر آن شدیم
که اثر ریتالین و نیکوتین را بر قدرت زنده ماندن اسپرم و درصد لقاح افراد معتاد به سیگار
که تحت درمان با متیل فنیدیت هستند ،در دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران در
سال  1392مطالعه کنیم.
مواد و روشها
در این مطالعه تجربی  120سر موش سوری نر و  54سر موش سوری ماده بالغ نژاد
 Balb/Cرا از مؤسسه تحقیقاتی رازی تهیه و به آزمایشگاه دانشکده انتقال داده شدند.
ابتدا موشها نشاندار شده و در اتاق حیوانات با درجه حرارت  21±3درجه سانتیگراد
و رطوبت  45-55درصد 12 ،ساعت روز و  12ساعت شب نگهداری شدند .حیوانات
دسترسی مداوم به آب و غذا داشتند .برای انجام آزمایش ابتدا موشها با ترازوی دقیق
وزن شده و به طور تصادفی به  12گروه  10تایی تقسیم شدند .در این مطالعه تجربی از
ریتالین هیدروکلراید و نیکوتین به صورت محلول در آب مقطر با روش خوراکی (گاواژ)
به مدت  40روز استفاده شد .دوز استفاده شده برای ریتالین دو و  10میلیگرم بر کیلوگرم
وزن بدن و میزان مصرف نیکوتین 200 ،100 ،و  400میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن
در نظر گرفته شد .حیوانات به ترتیب زیر طبقهبندی شدند :گروه اول :گروهی که هیچ
دارویی دریافت نکردند و بهعنوان کنترل استفاده شدند .گروه دوم :گروهی که روزانه از
ریتالین به میزان  10میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده کردند .گروه سوم :گروهی
که روزانه از ریتالین به میزان دو میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده کردند .گروه
چهارم :گروهی که روزانه از نیکوتین به میزان  400میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن
استفاده کردند .گروه پنجم :گروهی که روزانه از نیکوتین به میزان  200میکروگرم بر
کیلوگرم وزن بدن استفاده کردند .گروه ششم :گروهی که روزانه از نیکوتین به میزان 100
میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده کردند .گروه هفتم :گروهی که روزانه از ریتالین
به میزان دو میلیگرم بر کیلوگرم و از نیکوتین به میزان  400میکروگرم بر کیلوگرم
وزن بدن استفاده کردند .گروه هشتم :گروهی که روزانه از ریتالین به میزان  10میلیگرم
بر کیلوگرم و از نیکوتین به میزان  400میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده کردند.

گروه نهم :گروهی که روزانه از ریتالین به میزان دو میلیگرم بر کیلوگرم و از نیکوتین به
میزان  200میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده کردند .گروه دهم :گروهی که روزانه
از ریتالین به میزان  10میلیگرم بر کیلوگرم و از نیکوتین به میزان  200میکروگرم بر
کیلوگرم وزن بدن استفاده کردند .گروه یازدهم :گروهی که روزانه از ریتالین به میزان دو
میلیگرم بر کیلوگرم و از نیکوتین به میزان  100میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده
کردند .گروه دوازدهم :گروهی که روزانه از ریتالین به میزان  10میلیگرم بر کیلوگرم و از
نیکوتین به میزان  100میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده کردند .پس از  40روز از
هر گروه شش حیوان نر را بیهوش کرده و م دوباره وزن نمو کرده و برای تعیین درصد
اسپرمهای زنده ،مجرای دفران هر موش را قطعه قطعه کرده و در سرم فیزیولوژی با
دمای  37قرار داده شد .سپس با قرار دادن یک قطره محلول روی الم نئوبار و استفاده از
یک قطره ائوزین–نیکروزین با تهیه گسترش و خشک کردن با چراغ الکلی به مطالعه
اسپرمهای زنده پرداخته شد چون اسپرمهای زنده رنگ نمیپذیرند ،ولی غشای اسپرمهای
مرده رنگ را جذب کرده و سیتوپالسم آنها رنگی میشود .با احتساب این ویژگی میتوان
درصد اسپرمهای زنده را بهدست آورد ( .)14برای بررسی اثر ریتالین ،نیکوتین و مصرف
توام آنها با دوزهای ذکر شده بر میزان باروری موشهای نر پس از گذشت  50روز از
شروع تیمار در گروههای آزمایشی ،از هر گروه سه موش نر را انتخاب و هر موش نر با سه
موش ماده بالغ در یک قفس جدا به مدت  10روز نگهداری شدند .طول دوره تیمار برای
تعیین درصد باروری 50 ،روز در نظر گرفته شد .زیرا یک دوره اسپرماتوژنز در موش سوری
 35روز و با احتساب بلوغ اسپرم در اپیدیدیم  50روز پس از شروع تیمار با مواد ذکرشده
محاسبه شد .موشهای نر و ماده کنار یکدیگر قرار گرفتندپس از  10روز موشهای ماده
را جدا کرده با اتر بیهوش کرده و به بررسی تعداد جنینها در رحم موش اقدام شد .سپس
تخمدانها را از بدن حیوان ماده جدا کرده و پس از شست و شو با میکروسکوپ لوپ تعداد
جسم زرد تخمدانها شمارش و با تقسیم تعداد جنینها بر تعداد جسم زرد درصد باروری
آنها تعیین شد که با این احتساب درصد باروری موشهای ماده که نشانگر میزان باروری
موشهای نر است بهدست آمد (.)14
آزمون آماری :در مقایسه بین گروه کنترل با گروههای تجربی از آنالیز واریانس یکطرفه
) (ANOVAو برای مقایسه بین گروهها از تست تکمیلی  Tukeyاستفاده و معیار استنتاج
آماری p<0. 05در نظر گرفته شد.
یافتهها:
نتایج نشان داد که قدرت زنده ماندن اسپرم در مقایسه بین گروه کنترل و گروههایی که
از ریتالین به میزان  10و  2میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده کردند ،دارای اختالف
معناداری نبود ،ولی در مقایسه درصد لقاح بین گروههای مصرفکننده ریتالین با دوزهای
مختلف با گروه کنترل کاهش معناداری مشاهده شد )( (p<0. 06جدول  .)1همچنین
نتایج بهدست آمده از اثر نیکوتین به میزان  200 ،100و  400میکروگرم بر کیلوگرم
وزن بدن بر قدرت زنده ماندن اسپرم اختالف معناداری بین گروههای تجربی نسبت
به گروه کنترل نشان نداد .درحالی که درصد لقاح در گروه مصرفکننده نیکوتین با دوز
 400میکروگرم بر کیلوگرم کاهش معناداری نسبت به گروه کنترل داشت )(p<0. 05
(جدول  .)2در مقایسه هر یک از گروههایی که ریتالین را به میزان دو و  10میلیگرم بر
کیلوگرم و نیکوتین را به میزان  200 ،100و  400میکروگرم بر کیلوگرم وزن بدن دریافت
کردند ،در مقایسه با گروه کنترل درصد لقاح کاهش معناداری را نشان داد )(p<0. 05
که این کاهش در گروه مصرفکننده ریتالین و نیکوتین با دوز زیاد بسیار تأثیر گذارتر
بود (جدول .)3
بحث
نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف متیلفنیدیت در موشها موجب کاهش معناداری
درصد لقاح میشود .در این ارتباط مطالعهای که روی میمونها انجام شده حاکی از تأثیر
متیلفنیدیت قبل از بلوغ به صورت مزمن و تأخیر در بلوغ و کاهش حجم بیضه است
( .)15در بررسی که روی اثر متیلفنیدیت برسلولهای الیدیگ انجام گ شده نشان از
تأثیر این ماده بر محور مغز -هیپوفیز -بیضه و در نتیجه تأثیر بر سلولهای الیدیگ و
کاهش تستوسترون است و میتواند بیانگر تأثیر این ماده بر متابولیسم تستوسترون که
خود عاملی بر کاهش لقاح است ،باشد ( .)16تحقیق دیگری روی  42موش صحرایی
ازنژاد ویستار که به مدت  90روز به طریقه گاواژ از ریتالین با دوز  5و  10استفاده کردند،
انجام شد و نتایج آن کاهش معناداری اسپرماتید و کاهش وزن بیضه بود که این تغییر در

 / 114سیمین فاضلی پور و همکاران

همانطور که در جدول  1مشاهده میکنید مصرف نیکوتین در گروههای تجربی مطالعه شده بر قدرت زنده ماندن اسپرم تغییر معناداری را ایجاد نمیکند ،ولی بر درصد لقاح در
مصرفکنندههای  400میکروگرم بر کیلوگرم کاهش معناداری را نسبت به گروه کنترل نشان میدهد.
جدول -1درصد قدرت زنده ماندن اسپرم و درصد لقاح در گروهای مطالعه شده (کنترل و تجربی دریافتکننده نیکوتین)
کنترل

گروه ها

X±SD

X±SD

X±SD

X±SD

100±00a
X±SD

6/98±1/2a
X±SD

1/97±3/5a
X±SD

4/95±6/4a

3/89±2/2a

2/81±3/17a

1/63±3/38b

دادهها از نظرآماری بااستفاده ازآنالیز واریانس یکطرفه ) (ANOVAو  Tukey Testمحاسبه شد و معیار استنتاج آماری  p<0.05درنظرگرفته شد .حروف ناهماهنگ در هر ستون افقی
دال بر اختالف معنادار است.
همانطور که در جدول  2مشاهده میکنید مصرف ریتالین در گروههای تجربی مطالعه شده بر قدرت زنده ماندن اسپرم تغییر معناداری را ایجاد نمیکند ،ولی بر درصد لقاح در
مصرفکنندههای ریتالین با دوزهای مختلف کاهش معناداری را نسبت به گروه کنترل نشان میدهد.
جدول -2درصد قدرت زنده ماندن اسپرم و درصد لقاح در گروهای مطالعه شده (کنترل و تجربی دریافتکننده ریتالین)
گروهها

گروه  2تجربی

گروه یک تجربی

X±SD

2mg/kg/day
X±SD

10mg/kg/day
X±SD

100±0a
X±SD

1/99±0/2a
X±SD

7/98±3/1a
X±SD

4/95±6/4a

9/64±5/18b

5/18±7/16c

کنترل

قدرت زنده ماندن اسپرم
در صد لقاح

دادهها از نظرآماری با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه) (ANOVAو  Tukey Testمحاسبه شد و معیا راستنتاج آماری  p<0. 05درنظرگرفته شد .حروف ناهماهنگ در هر ستون افقی
دال بر اختالف معنادار است.
همانطور که در جدول 3مشاهده میکنید مصرف توام ریتالین ونیکوتین در گروههای تجربی مطالعه شده بر قدرت زنده ماندن اسپرم تغییر معناداری را ایجاد نمیکند ،ولی بر درصد لقاح
در همه گروهها کاهش معناداری را نسبت به گروه کنترل نشان میدهد که در گروه مصرفکننده توام ریتالین و نیکوتین با دوز زیاد شدیدتر است.
جدول  – 3در صد قدرت زنده ماندن اسپرم و درصد لقاح در گروهای مطالعه شده (کنترل و تجربی دریافتکننده توام نیکوتین و ریتالین)

گروه ها

کنترل

نیکوتین 100

نیکوتین 100

نیکوتین 200

نیکوتین 200

نیکوتین 400

نیکوتین 400

µg/kg/day

µg/kg/day

µg/kg/day

µg/kg/day

µg/kg/day

µg/kg/day

mg/kg/day

mg/kg/day

mg/kg/day

mg/kg/day

mg/kg/day

Mg/kg/day

ریتالین 2

گروه  11تجربی
قدرت زنده
ماندن اسپرم
درصد باروری

ریتالین 10

گروه  10تجربی

ریتالین 2

گروه  9تجربی

ریتالین 10

گروه  8تجربی

ریتالین 2

گروه  7تجربی

X±SD

X±SD

X±SD

X±SD

X±SD

X±SD

100.0

99.5±3.3

98.8±2.0

97.2±8.0

97.1±06.04

1/97 ±2/0

a

a

a

a

a

a

ریتالین 10

گروه  6تجربی
X±SD
0/97.±08/

a

X±SD

X±SD

X±SD

X±SD

X±SD

X±SD

X±SD

95/4±6/4 a

6/39±1/46

7/45±6/42

9/43±9/42

83/40±52/46

8/39±6/46

0/10±0/20

b

b

b

b

b

c

دادهها از نظرآماری با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه) (ANOVAو  Tukey Testمحاسبه شد و معیا راستنتاج آماری  p<0. 05درنظرگرفته شد .حروف ناهماهنگ در هر ستون افقی
دال بر اختالف معنادار است.

اثر افزایش بیان  p 53و TGFβ 1و افزایش مرگ با اپوپتوز سلولها گزارش شده است
( .)1با توجه به تمایل افراد مبتال به  ADHDبه مصرف سیگار ( )17و استفاده از ریتالین
بهعنوان پرمصرفترین دارو در مبتالیان به این اختالل ( )18و اهمیت تولید گامت سالم
در توانایی بارور کردن تخمک با اسپرم و انتقال ژنهای سالم از طریق گامتها به سلول
تخم ،بر آن شدیم که اثر مصرف مزمن ریتالین را در معتادان به سیگار در حیات اسپرم
و درصد باروری در موشهای سوری نر بالغنژاد  Balb/Cمطالعه کنیم .نتایج این مطالعه
نشان داد که مصرف نیکوتین با دوزهای مختلف بر حیات اسپرم اختالف معناداری را با
گروه کنترل نشان نداد ،ولی در دوز بیشتر درصد لقاح کاهش معناداری را نسبت به گروه
کنترل نشان داد .کاهش درصد لقاح در مصرف باالی نیگوتین در این تحقیق نشاندهنده
تأثیر این ماده بر پارامترهای دیگر اسپرم است که از آن جمله میتوان تأثیر بر تحرک
اسپرم را گزارش کرد .بررسی هایی مبنی بر تأثیر این ماده بر اسکلت سلولی در نتیجه

تأثیر بر آکسونم اسپرم که نتیجه آن کاهش تحرک را بهدنبال خواهد داشت نیز انجام
شده است ( .)9همچنین در بررسی دیگری آثار نیکوتین روی مشخصات اسپرم و لقاح
در  40سر موش صحرایی نر بالغ که در پنج گروه به مدت  30روز با دوزهای  5 .0و
یک میلیگرم بر کیلوگرم انجام شد ،کاهش میل جنسی گزارش شده است ( .)12در
این ارتباط در تحقیقهای  invitroکه آثار نیکوتین را بر تحرک اسپرم و فعالیتهای
حیاتی آن نشان میدهد بر خالف نتایج این تحقیق ،نشاندهنده کاهش درصد زنده
ماندن اسپرم و افزایش تعداد اسپرمهای آپوپتوزی و قطعه قطعه شدن  DNAاست (.)19
کاهش معناداری قدرت زنده ماندن اسپرم در مصرف نیکوتین در افراد سیگاری که در
مدت سه سال روی  20مرد سیگاری با روزی  30سیگار انجام شده نیز حاکی از تأثیر
این ماده بر حیات اسپرم است ( )20که نتایجی بر خالف این تحقیق را نشان میدهد.
بنابراین شاید بتوان تنوع زیادی از آثار نیکوتین بر قدرت زنده ماندن اسپرم را گزارش
دور ،39شماره ،1394 ،3صفحات  111ات 115
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100 µg/kg/day

200 µg/kg/day

400 µg/kg/day
1/96±3/6a
X±SD

قدرت زنده ماندن اسپرم
در صد لقاح

گروه  3تجربی

گروه  2تجربی

گروه یک تجربی
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درصد لقاح در اثر مصرف نیکوتین را شاید بتوان اثر مهاری این ماده بر آنزیمهای ذکر
 سر موش صحرایی نر در گروههای مختلف40  در گزارش دیگری که روی.شده دانست
مصرفکننده در مطالعهای که از سوی محققان دیگر روی تأثیر نیکوتین بر جنین داخل
 روز از21 رحمی با مصرف روزانه یک میلیگرم برای دو هفته و استفاده از آن برای
 تغییرهایی در ساختار بیضه در جنین نر و اپیدیدیم مشاهده،زمان جفتگیری انجام شده
شد که نشاندهنده تأثیر این ماده بر بافت بیضه است که خود میتواند عامل دیگری بر
) در این مطالعه نیز مشخص شد که مصرف مزمن نیکوتین26( کاهش درصد لقاح باشد
با دوز زیاد و به مدت طوالنی میتواند بر باروری اثر گذاشته و موجب کاهش معناداری
 همچنین در این تحقیق مشخص شد که متیلفنیدیت بر قدرت زنده.درصد لقاح شود
. ولی موجب کاهش معناداری درصد لقاح میشود،ماندن اسپرم تأثیر چندانی ندارد
همچنین نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که نیکوتین و ریتالین با دوزهای مصرفی
 ولی در مقایسه با،و در مدت زمان ذکر شده بر قدرت زنده ماندن اسپرم بیتأثیر بوده
گروه کنترل موجب کاهش درصد لقاح میشوند که در دوز زیاد اختالف و کاهش معنادار
 از نتایج این مطالعه چنین استنباط میشود که.نسبت به گروه کنترل بسیار شدیدتر است
نیکوتین و ریتالین کاهش درصد لقاح را از طریق تأثیر بر پارامترهای دیگر اسپرم اعمال
.میکند و به این طریق موجب تغییر درلقاح میشوند
 از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم پزشکی:تشکر و قدردانی
.تهران نهایت تشکر را دارم
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