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  فصلنامه علمي ـ پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان
 

 85زمستان هشتم، یافته، دوره  / 49 

  
   خرم آباد، مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده پزشکی: آدرس مکاتبه

 Asaee_R@yahoo.com: پست الکترونیک

  

اثر اعتیاد والدین به مورفین بر ایجاد و حفظ  تقویت طوالنی مدت در مسیر نفوذي به  
  اي هیپوکامپ درفرزندان موش صحرایی ناحیه شکنج دندانه

 
  1بدويمحمد ، 4پژوهیناصر ، 3معتمديفرشته ، 2عصاییراحله  ،1علیرضا سرکاکی

  ه فیزیولوژيگرو،  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز،استادیار -1
  گروه فیزیولوژي،  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان،ستادیارا -2
  گروه فیزیولوژي، شهید بهشتی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ،استاد-3
  گروه فیزیولوژي،  عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستانمربی،-4
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  23/8/85: ، پذیرش مقاله20/4/85: دریافت مقاله
Ø دهد که اعتیاد یکی از والدین به مورفین منجر به اختالل در فرآیند یادگیري و حافظه فرزندان  شواهد نشان می: مقدمه

یري و حافظه  مطرح می باشد به عنوان یکی از مکانیسم هاي سلولی یادگ) LTP(از آنجایی که تقویت طوالنی مدت . می شود
اي فرزندان موش  ، در این مطالعه اثر اعتیاد والدین بر ایجاد و حفظ تقویت طوالنی مدت مسیر نفوذي به ناحیه شکنج دندانه

  .صحرایی مورد بررسی قرار گرفت
Ø خوراکی مورفین  سر موش صحرایی نر با مصرف16سر موش  صحرایی ماده و40در این مطالعه تجربی  :مواد و روش ها 

 روز معتاد شدند و سپس حیوانات جهت انجام جفت گیري به صورتهاي 5 بار در روز به مدت 2کیلو گرم/ میلی گرم 32با دوز 
 ، گروه 3گروه تست =  و نر و ماده معتاد 2گروه تست =  ، نر معتاد و ماده غیر معتاد 1گروه تست = ماده معتاد و نر غیر معتاد 

و ماده دست % 5نر دریافت کننده دکستروز  =  2و نر دست نخورده و گروه شاهد% 5دریافت کننده دکستروز ماده  = 1شاهد 
پس از رسیدن فرزندان به سن بلوغ با تحریک الکتریکی  مسیر نفوذي،  در ناحیه شکنج . نخورده در کنار هم قرار داده شدند

و دامنه پتانسیل ) EPSP(یب پتانسیل پس سیناپسی تحریکی میزان تغییرات ش.دندانه اي تقویت طوالنی مدت ایجاد شد
 دقیقه پس از تحریک با فرکانس باال اندازه گیري و نتایج به 5-120عمل دسته جمعی نسبت به سطح پایه در فواصل زمانی 

و   repeated measurementنتایج با روش آماري آنالیز واریانس دو طرفه با مدل .  خطاي معیار بیان گردید ±صورت میانگین 
  .تست توکی آنالیز شد

Ø نتایج نشان می دهد که شیب  :یافته هاEPSP  و دامنهPS در دقایق 2 و گروه تست 1 در فرزندان نر و ماده گروه تست 
ولی تفاوت معنی داري بین .  است2 و1 پس از تحریک تتانیک به ترتیب بطور معنی داري کمتر از گروه شاهد 120 و 60

  . بارداري صورت نگرفت3در ضمن در گروه تست . وجود ندارد2 و تست 1نر وماده در هر گروه و بین گروه هاي تست فرزندان 
Ø تواند منجربه  گیري کرد که مصرف مورفین توسط والدین می توان نتیجه با توجه به نتایج این مطالعه می :نتیجه گیري

  تواند موجب اختالالتی در روند ي در فرزندان گردد که به نوبه خود میا ناحیه شکنج دندانه در  ایجاد شدهLTPکاهش حفظ  
  .بنابر این آگاه کردن افکار عمومی از عواقب اثر اعتیاد بر فرزندان بایستی بیشتر مورد توجه قرارگیرد. حافظه و یادگیري شود
  صحراییفرزندان ،  موش تقویت طوالنی مدت، مورفین ، اعتیاد والدین، :واژه هاي کلیدي

  
  
 

 چكيده
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علیرضا سرکاکینی مدت  اعتیاد والدین به مورفین بر ایجاد و حفظ  تقویت طوالتأثیر
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  مقدمه
مصرف اپیوئیدها در طی بارداري ارتباط تنگاتنگی با اثرات         

عقب افتادگی رشد جنـین ، افـت   . مضر متعدد  در فرزندان دارد   
وزن زمان تولد ، افزایش تولد نـوزاد زودرس ، افـزایش عـوارض              
 نوزادي وافـزایش مـرگ ومیـر نـوزادي از مهمتـرین آنهـا اسـت            

)1،2،3،4،5 .(  
اي صحرایی مصرف مـورفین در طـی بـارداري           در موش ه  

، تغییـردر    )8،7،6(موجب کاهش دانسیته نورونها و زوائد عصبی      
سیــستم هــاي نوروترانــسمیتري دخیــل در فراینــد یــادگیري و 
حافظه  ، نظیر مونو آمین ها،اسـتیل کـولین ، نـوراپی نفـرین و                

و کـاهش    ) 10،9(سیستم اپیوئیدي در بسیاري از مناطق مغـز         
  ).11و12(یري و حافظه می شودیادگ

متاسفانه توجه به نقش انفرادي زنان باردار در سالمت جنـین           
و نوزاد موجب شده است که نقش احتمـالی پـدر در ایـن خـصوص      

ایـن در حـالی اسـت کـه مـواردي از       . کمتر مورد توجه قـرار گیـرد      
اختالالت تکاملی از قبیل کاهش تعداد نوزادان، کاهش وزن، نقـص           

ادي، اختالالت رفتاري و اختالل در یادگیري وحافظه در         هاي مادرز 
  ).14،13(فرزندان پدران معتاد گزارش شده است

تقویت طوالنی مدت به عنوان یکی از مکانیسم هاي 
سلولی یادگیري و حافظه در هیپوکامپ مطرح می باشد مسیر 
عصبی نفوذي به ناحیه شکنج دندانه اي هیپوکامپ، 

و نقش مهمی در ایجاد تقویت طوالنی گلوتاماترژیک می باشد 
 و شکل پذیري سیناپسی و یادگیري و حافظه LTP)(مدت 
شواهد نشان می دهد که اعتیاد والدین به ). 16،15(دارد

مورفین منجر به اختالل در فرایند یادگیري و حافظه فرزندان 
 یکی ازمکانیسم هاي LTPبا توجه به اینکه ). 10،14(می شود 

 و حافظه می باشد  و در این زمینه مطالعات سلولی یادگیري
انجام گرفته محدود به اثر تماس مادر به مورفین در چند روز از 

 نه اعتیاد مادر به مورفین از قبل ،) 17و15(دوران بارداري است
 عالوه بر این تاکنون اثر اعتیاد پدر به مورفین و .از بارداري 

 لذا  ، بررسی نشده است در فرزندانLTPاعتیاد والدین بر ایجاد 

در این مطالعه اثر اعتیاد والدین به مورفین بر ایجاد وحفظ 
تقویت طوالنی مدت در فرزندان موش صحرایی مورد مطالعه 

  .قرار گرفته است

  مواد و روش ها
 در  Wistarدر این مطالعه از موش هاي صحرایی بالغ از نژاد           

ـ .  روزاستفاده گردیـد     120-140محدوده سنی  ات در شـرایط    حیوان
 C 0 سـاعت روشـنایی و دمـاي    12 ساعت تـاریکی ،    12(استاندارد  

   .  ودسترسی آزاد به آب  و غذا داشتندنگهداري شدند) 2±24
 روز قبــل از جفــت گیــري بــه 5از : روش  ایجــاد اعتیــاد 

ــا دوز   ــات گروههــاي تــست مــورفین ب ــرم 32حیوان /  میلــی گ
 بـار   2 خوراکی و    به صورت % ) 5محلول در دکستروز    (کیلوگرم  

حیوانـات مـاده    ). 18(تجویزشد  ) بعدازظهر   5 صبح و    8(در روز   
 نیـز معـادل همـان حجـم        2گروه شاهد یک و نر گـروه شـاهد          

بـه صـورت   % 5مورفین داده شده به حیوانات معتاد ، دکـستروز   
  .  بار در روز داده شد2خوراکی 

براي اطمینان ازمعتاد شدن مـوش هـا، نالوکـسان بـا دوز             
کیلوگرم بـصورت داخـل صـفاقی تزریـق و عالئـم      / لی گرم   می2

مـوش هـایی کـه ایـن عالئـم را      ). 18(سندرم ترك مشاهده شد 
  .نشان نمی دادند از مطالعه حذف شدند

جهت انجام جفت گیري، حیوانات     : تقسیم بندي حیوانات    
 = 20(ماده معتاد   :1گروه تست   :  گروه تقسیم بندي شدند      5به  
n (    نر غیر معتاد ،) 8=n. (    ماده غیر معتـاد      : 2گروه تست)20 
 =n (    نر معتاد ،)8=n. (  ماده معتـاد  : 3گروه تست)20 = n (  ،

مـاده غیـر معتـاد دریافـت     : گروه شاهد یک       ) . n=8(نر معتاد   
گــروه  ) . n=8(و نرغیــر معتــاد  ) n=20% (5کننــده دکــستروز 

دریافت کننده  ، نرغیر معتاد    ) n=20(ماده غیر معتاد    : شاهد دو   
   ) .n=8% (5دکستروز 

 سـر   5به منظور انجام عمل جفت گیـري، در هـر قفـس               
از .  سر موش نر به مدت یک هفته قرار داده شدند 2موش ماده و

، حیوانات بـاردار در    ) زمان دیدن پالك واژنی     (روز اول بارداري    
میزان درصد باروري در گرو . قفس هاي جداگانه اي قرار گرفتند 
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علیرضا سرکاکی اعتیاد والدین به مورفین بر ایجاد و حفظ  تقویت طوالنی مدت تأثیر
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دادن مورفین به حیوانـات  . مختلف مورد بررسی قرارگرفت ههاي
. معتاد در  طی دوران جفت گیري و بارداري نیـز ادامـه داشـت       

جهت جلوگیري از بروز سندرم ترك در نوزادان مقـدار مـورفین        
خوراکی مادر ،طی ده روز اول پس از زایمان به تـدریج کـاهش              

 پس از تولد وزن  ساعت12نوزادان تا . داده شد تا به صفر رسید 
 پـس از تولـد از مـادر جـدا و بـه      25نـوزادان در روز  . می شدند 

تفکیک جنسی در قفس هاي مجزایی نگهداري شدند تا به سـن   
براي انجام آزمایشات الکتروفیزیولوژي از هر مادر       . بلوغ رسیدند   
به طور تصادفی انتخاب ) یک نر و یک ماده ( فرزند 2در هر گروه 

ندان ماده اسمیر واژنی تهیه می شـد و از مـوش          از فرز . می شد   
.  ثبت شد LTP هاي ماده اي که در مرحله پرواستروس بودند  

  .  سر بود 5تعداد موش هاي فرزند انتخاب شده در هر گروه 
 روش هاي الکتروفیزیولوژیک 

 ساعت قبل از جراحی حیوانات از آب و غذا محروم می        12
نات باداروي اورتان که به میزان بعد از بیهوش کردن حیوا. شدند 

کیلوگرم به صورت داخـل صـفاق تزریـق مـی شـد ،         /  گرم   5/1
سـپس یـک    . حیوان در دستگاه استریوتاکسیک قرار می گرفت        

 125با قطر   (الکترود تحریکی دو قطبی از جنس فوالد زنگ نزن        
با پوشش تفلونی در )  آمریکا Small Partمیکرو متر ، شرکت 

-AP ، 3/4=ML ، 3/3=-1/8با مختصات  ) (PP(مسیر نفوذي 
3=DV     و یک میکرو الکترود ثبات شیشه اي )  از سطح جمجمه

 3 پر شـده بـا محلـول کلـرور سـدیم      Ω M 2-5/1با مقاومت 
مختـصات  (درصد در الیه یاخته هاي گرانوله شـکنج دندانـه اي     

MM 8/3 -=AP ، mm 4/2=ML ، mm2/3-7/2= DV ز  ا
) . 19(در یک طرف نیمکره مغز قرار داده شدند   ) سطح جمجمه   

الکترود ثبات و مرجـع بـه دسـتگاه میکروالکتـرود آمپلـی فـایر               
)DAM80    از شرکت WPI (         و الکترود تحریکـی بـه دسـتگاه

  وصل می شدند  ) Pulse Master A300(تحریک کننده 
ــاي    ــسیل ه ــوذي ، پتان ــسیر نف ــک م ــه تحری ــخ ب در پاس

مـسیر  . میدانی از ناحیه شکنج دندانه اي ثبت شـدند        برانگیخته  
 میلـی   1/0نفوذي با تک موج هاي مربعی مونوفازیک بـا مـدت            

ثانیه تحریـک شـد ، مـوج تحریکـی از طریـق تحریـک کننـده                
Grass S88 ــا واحــد  Constant Current Isolation ب

 میلـی   5 تا   5/0(مسیر نفوذي با شدت هاي مختلف       . تولید شد   
ک می شد تا زمانی که پتانسیل میدانی در پاسخ به           تحری) آمپر  

تک موج تحریکی تا شدت معین بـه حـداکثر مقـدار خـود مـی        
% 40 ، از شـدتی معـادل   LTPدر ادامه کار براي ایجـاد       .. رسید

سپس پاسخ بر انگیخته شده  . حداکثر شدت استفاده می گردید      
و بـا   ) یک هرتـز تـا ده کیلـو هرتـز           : باند عبور (تقویت ،پاالیش   

 کیلو هرتز نمونه بر داري در کامپیوتر ضبط و ذخیره        10سرعت  
 دقیقه بعـد از ثبـت فعالیـت        LTP   ، 40براي ایجاد   .می گردید   

 درصد شـدت   40پایه ، تحریک با فرکانس باال ، باشدتی برابر با           
هر تحریـک متـشکل   . حداکثر پاسخ به مسیر نفوذي اعمال شد      

ـ     10از    هرتـز ، بـه   400ا فرکـانس   قطار امواج تحریک بود کـه ب
 ثانیه بـه بافـت وارد    10 میلی ثانیه و در فواصل زمانی        50مدت  

مطالعات اولیه در آزمایشگاه نشان داد کـه ایـن الگـوي         . می شد 
در .در مـوش هـاي سـالم مـی شـود            LTPتحریک سبب ایجاد    

 دقیقـه بعـد از تحریـک بـا      120 ،   60 ،   30 ،   15،  5زمان هـاي    
اي برانگیخته مجـدداً بـا تحریکـات تـک     فرکانس باال پتانسیل ه 

موجی ثبـت شـدند و مقـدار تقویـت بـه صـورت تغییـر دامنـه                  
در فواصل زمانی بـاال نـسبت       ) PS(پتانسیل عمل دسته جمعی     

. به مقدار قبل از تحریک کزازي اندازه گیري و محاسـبه شـدند         
 بعد از تحریـک کـزازي   PS درصد در دامنه 15افزایش بیشتر از    

رقبل از تحریک به عنـوان رخـداد موفقیـت آمیـز       نسبت به مقدا  
LTP      میـانگین دامنـه    .  تعریف  شـدPS  و شـیب EPSP  بـا  

  .استفاده از برنامه نرم افزاري کامپیوتري محاسبه می گردید
  :روشهاي آماري

در کلیه نمونه ها توزیع نتایج طبیعی بود واز آزمون هاي 
 خطاي معیار ± نتایج به صورت میانگین.  پارامتریک استفاده شد

(mean ± SE)افزار   بیان شدو با استفاده از  نرم
STATISTICA نتایج .  تجزیه وتحلیل شدندLTP  به وسیله 

   Repeated measurmentآنالیز واریانس دو طرفه و با مدل 
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میزان درصد باروري در . وتست توکی تجزیه و تحلیل شد
در تمام . شد  مقایسه Chi-Squareگروههاي مختلف با آزمون 

  .دار در نظر گرفته شد  معنیP› 05/0موارد 

  یافته ها
  اثر اعتیاد به مورفین بر میزان باروري موش صحرایی 

، 1، تست1،2میزان درصد باروري  در گروههاي شاهد 
آنالیز .درصد بود0 و35،50 ،80 ، 75 به ترتیب 3 و تست2تست

معنی داري در آماري داده ها نشان داد میزان درصد باروري بطور 
 3وتست ). p >01/0 (2و تست) >001/0p (1گروههاي تست

)0001/0p< (نسبت به گروههاي شاهد کاهش یافته است.  
 EPSP، شیب  LTPاثر اعتیاد والدین به مورفین بر ایجاد و حفظ

   در فرزندان موش صحراییinvivo در شرایط PSو دامنه 
 1اده گروه تست نتایج نشان می دهد که در فرزندان نر و م

 120 و 60در دقیقه PS و دامنه EPSP  شیب 2و گروه تست 
بعد از تحریک با فرکانس باالبه ترتیب کمتر از فرزندان نر و ماده 

 PSو دامنه EPSP شیب ). >01/0P( است2 و 1گروه شاهد 
 1در در فرزندان نر و ماده گروه تست 120  و 60در دقیقه 

  . ندارد2ت تفاوت معنی داري با گروه تس
 2 و گروه تست 1نتایج نشان می دهد که در گروه تست 

در فرزندان نر تفاوت معنی داري با  EPSPو شیب  PSدامنه 
  .فرزندان ماده ندارد

  بحث و نتیجه گیري
نتایج این مطالعه نشان داد که اعتیاد مادر به مورفین، 

 توسط تحریک با فرکانس باال را تحت تأثیر قرار LTPایجاد 
به صورتی که .  استLTPأثیر بصورت کاهش می دهد که این ت

 پس از تحریک 120 و 60 در دقیقه EPSP و شیب PSدامنه 
تتانیک در گروه مادر معتاد به طور معنی داري کمتر از گروه 

  ).>01/0P(شاهد است
-18برخی مطالعات نشان داده اند تجویز مـورفین در روز           

ــدم ایجــاد 11 ــارداري مــوش صــحرائی موجــب ع و  LTP  ب
 در ناحیه شکنج دندانه اي با تحریـک بـا فرکـانس     LTDجادای

در حالیکـه تجـویز     ). 20(باالي مسیر نفوذي فرزندان مـی شـود       
ــارداري در خرگــوش موجــب تــشدید 8-29کوکــائین در روز   ب

  ). 21( در فرزندان شده است LTPایجاد 
اثرات تضعیفی تجویز مورفین در دوران بارداري بـر ایجـاد         

LTP   مکن است ناشی از عملکرد ایـن مـواد روي           در فرزندان م
نوروترانسمیترهاي مختلف و سیستم هاي نورومدوالتوري باشـد        

  ).22و23(
Velisek     و همکارانش قبال نشان دادند کـه هـم کـاهش

نوراپی نفرین و هم مهار رسپتورهاي بتا موجب اختالل در ایجاد        
LTP  درCA1          لـذا  ).  20( و ناحیه شکنج دندانـه اي مـی شـود

مال  دارد مورفین از طریق کاهش نـور اپـی نفـرین و مهـار                احت
در مـسیر نفـوذي   LTPرسپتورهاي بتا موجب اختالل در ایجاد      

  . به شکنج دندانه اي شده  باشد
از طرف دیگر ممکـن اسـت تمـاس بـا مـورفین در دوران               
بارداري مستقیماًاز طریق تغییر در تون اپیوئیدرژیکی در شـکنج    

ــپ ت  ــه اي هیپوکام ــددندان ــد  LTPولی ــر ده ). 24،25( را تغیی
اپیوئیـدها بـه همـراه گلوتامـات در سـیناپس هـاي هیپوکامـپ        
ذخیره می شوند که شامل سیناپس هاي سلولهاي الیه گرانولی          
مسیر نفوذي به ناحیه شکنج دندانه اي و نورونهاي هرمی ناحیه           

CA3    و مسیر فیبرهاي خزه اي به ناحیهCA3   در تمـام  . اسـت
 بوسیله نالوکـسان ، آنتاگونـسیت غیـر         LTPایجاد  این مسیرها   

.   مهــار مــی شــود ،)κ) 26،27وδو µاختــصاصی رســپتورهاي 
چنانچه تماس بـا مـورفین در طـی تکامـل، اثـرات ژرفـی روي                
رسپتورهاي اپیوئیدي داشـته باشـد مـی توانـد مکانیـسم هـاي              

ا در مـسیر   وابـسته بـه رسـپتورهاي اپیوئیـدي ر    LTP تنظیمی
مطالعات نشان مـی دهـد کـه مـورفین روي          . نفوذي تغییر دهد  

بـه عنـوان مثـال      . اثر می گـذارد   µتکامل سیستم هاي رسپتور   
در µمصرف مورفین قبل از تولـد باعـث کـاهش رسـپتورهاي             

 کـه .  روزه می شـود    5تمام قسمتهاي مغز نوزاد موش صحرایی       
ایـن  ). 28،29،30(شاید ناشی از به درون رفـتن رسـپتور باشـد          

شواهد نشان می دهد که مصرف اپیوئیدها قبل و طـی بـارداري        
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. روي تکامل رسپتورهاي اپیوئیدي در فرزنـدان اثـر مـی گـذارد            
بنابراین ممکن است اپیوئیدها اثرات فارماکولوژیک خـود را روي    

. ین بگذارنــد تکامــل سیــستم عــصبی در مراحــل ابتــدایی جنــ
اپیوئیدها از طریـق رسـپتورهاي اپیوئیـدي بخـصوص از طریـق             

 که در مغز جنین بیشتر از مغز نوزاد یا افراد بـالغ     κرسپتورهاي  
است بر روي سیناپس هاي عصبی اثر می کند ولـی ایـن بـدان               

 در مغـز    LTPمعنی نیست که مورفین تا زمـان انـدازه گیـري            
باقی می ماند بلکه این احتمال وجود دارد که علمکرد اپیوئیدها           
در سطح رسپتورهاي اپیوئیدي در دوران جنینی موجب اختالل         

ــد تکــاملی مغــز شــود  پپتییــدهاي اپیوئیــدي و  چــون . در رون
اپیوئیدهاي خارجی مهمترین تنظیم کننده هاي تکثیر و تمـایز          

  ). 31(سلولهاي مغز هستند 
 نیز بـراي عملکـرد   Cیت پایه طبیعی پروتئین کیناز        فعال

 الزم است چون افـزایش فعالیـت پایـه پـروتئین            LTPمناسب  
از آنجا که مصرف  . می شودLTP موجب تضعیف ایجاد   Cکیناز  

هـروئین در دوران بــارداري نیـز موجــب افـزایش فعالیــت پایــه    
بنابراین احتمـال   ). 32،33،34( غشاء می شود     Cپروتئین کیناز   

 Cدارد مورفین نیز از طریق افزایش فعالیت پایه پروتئین کیناز           
  .  در موش هاي با مادر معتاد گردد LTPموجب تضعیف ایجاد 

  طـی بـارداري،   مـورفین  مصرف هشواهد نشان می دهد ک    
بطور منتشر و گسترده اي روي فرایندهاي کلی تکامـل عـصبی            

هاي عـصبی  اثر گذاشته و موجب اثرات سوء در بسیاري از مسیر      
 مغز و وقایع مرتبط با فعالیت سیناپسی و سیگنال هـاي سـلولی    

 از ایـن طریـق موجـب        لذا احتمال دارد مـورفین     )35(ود  می ش 
   . باشد شده LTPاختالل در ایجاد 

بر اساس یافته هاي این مطالعه اعتیاد موش هاي صحرایی     
 در فرزندان نر و ماده مـی        LTPنر نیز موجب اختالل در ایجاد       

 120و60 در دقیقـه     EPSP و شـیب   PSود بنحوي که دامنه     ش
پس از تحریک تتانیک در فرزنـدان گـروه پـدر معتـاد کمتـر از              

   ) . >01/0p(  است 2گروه شاهد 

Abel      نشان دادند کـه مـصرف     1989 و همکاران در سال 
ــدار  ــا  kg/mg120مقـ ــزایش آن تـ ــورفین در روز اول و افـ  مـ

kg/mg420         جفت گیري در موش نـر        در روز پنجم در قبل از
در روز اول و افزایش آن      kg/mg10یا مصرف متادون به صورت      

 در روز پـنجم مـی توانـد در فرزنـدان اخـتالالت              kg/mg30تا  
با مصرف مورفین توسط پدر انجام تست ماز .رفتاري ایجاد کند     

 و همکـارانش در   Joff ). 16(آبی در فرزنـدان مختـل میـشود    
 روز قبل از جفـت      4 مصرف متادون     نشان دادند که   1990سال  

گیري در موش صحرایی موجب تغییـرات رفتـاري فرزنـدان در            
 ، افزایش فعالیت در Open Fieldهمه تستها از جمله، کاهش 

activity Cage Electronically monitored  و  کـاهش 
  ).14(گردد می انجام روتارود 

  مکانیسم هاي این سمیت هاي تکـاملی در فرزنـدان پـدر       
معتاد ناشناخته است ولی شاید بتوان گفت تنها راه اعمال اثرات         
مصرف مورفین توسط پدر بر رونـد تکامـل جنینـی از راه مـایع            

اخیراً چندین مکانیسم احتمالی که بوسیله      ). 36(منی می باشد    
آن تماس پـدر بـا داروهـا ممکـن اسـت موجـب اختالالتـی در                 

هاي احتمالی شامل   مکانیسم  . فرزندان گردد بررسی شده است      
تغییرات ژنتیکی اسپرم ، اثرات سـمی یـا اپـی ژنتیـک اسـپرم ،               
اثرات غیر مـستقیم داروهـا روي بیـضه ، اپیدیـدیم ، ارگانهـاي                
فرعی جنسی و انتقال مستقیم مواد سمی بـه دسـتگاه تناسـلی             

  ) . 36(ماده از طریق مایع منی می باشد 
ی از اخــتالالت ژنتیکــی در اســپرم ممکــن اســت یــا ناشــ 

). 23،28(موتاســیون ژن یــا آنومــالی هــاي کرومــوزومی باشــد  
احتمال ایجاد موتاسیون بسته به مراحل مختلف تکامل اسپرم و          

آنومالی هاي کرومـوزومی  . بسته به داروي موتاژن متفاوت است     
می تواند از نوع ساختمانی یـا جابجـایی کرومـوزومی یـا حـذف       

نتیک به معناي تغییرات  تغییرات اپی ژ.)36(باشد  کروموزومی 
کـه روي بیـان ژن اثـر    )  گامت DNAدر  (غیر موتاسیون است    

 یــک نــوع  Genetic Imprinting). 38،37(مــی گــذارد  
تغییرات ژنتیکی است که در آن براي برخی از ژن ها فقط یکـی      
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در طـی تکامـل بیـان مـی شـود      ) یا پدري یا مادري   (از آلل ها    
 دو والـدین بـراي تکامـل      اگر چه که ژنـوم هـاي هـر         .)23،39(

طبیعی پستانداران ضروري است ولی شواهد نشان می دهد کـه         
 تا هسته پدري و مادري که زیگوت را در باروري درسـت مـی      2

ژن هـاي خـاص     ). 40(کنند از لحاظ عملکردي یکسان نیـستند      
هر گونه مزاحمتی در این    . تنها در یکی از آلل ها بیان می شوند        

وانـد روي رونـد بیـان ژن و در نتیجـه          می ت  Imprintingروند  
بعالوه اسپرم بـا یـک مـاتریکس دور         ). 41(تکامل آن اثر گذارد     

هسته اي حاوي صدها پروتئین جدیـد بـا عملکـرد نـا شـناخته          
 این پـروتئین هـا ممکـن اسـت بـه            .)39،23(احاطه شده است    

عنوان گیرنده عمل کنند و یک مکانیسم توجیهی بـراي توزیـع             
هرگونه تداخل بـا  . ا در هسته اسپرم ایجاد کنندمنطقه اي ژن ه   

ساختمان یا عملکرد این پروتئین هاي ماتریکس می توانـد اثـر             
  ) . 42(داشته باشد  معکوس در پی آمد تولد

البته بسیاري از مـواد مـؤثر در تغییـرات ناشـی از تمـاس               
 این مـواد شـیمیایی اغلـب موجـب یـک           .پدري موتاژن نیستند  
معنـی دار در پارامترهـاي فیزیولـوژیکی ،        تغییرات جزئـی ولـی      

، که جهـت  )43(نوروشیمیایی، نورواندوکرینی ورفتاري می شوند 
  . توجیه این مشاهدات احتیاج به مطالعات بیشتر می باشد

مواد سمی مـی تواننـد موجـب تغییـر در عملکـرد محـور               
 گناد پدر،تغییر در تمامیـت فیزیکـی        - هیپوفیز –هیپوتاالموس  

سپرم در حال تکامل ، تغییر درترشحات غدد فرعی       یا شیمیائی ا  

و محتویات مایع منـی گردنـد ، هـر گونـه اخـتالل در عملکـرد            
طبیعی تکامل اسپرما توزوآ می تواند اثرات معکوسی روي گامت     

  ). 44(هاي شرکت کننده در فرایند باروري بگذارد 
از طرفی مواد سمی ممکن است کـه بـه اسـپرم بچـسبند              

ن باروري وارد اووسیت شوند و روي توالی طبیعی       و در زما  ) 45(
بررسی مکانیسم هاي احتمالی    ). 37(وقایع ژنتیکی تأثیر گذارند     
  .نیاز به بررسی بیشتر دارد

گیري کرد که  توان نتیجه با توجه به نتایج این مطالعه می
تواند منجربه کاهش حفظ   مصرف مورفین توسط والدین می

LTPاي در فرزندان گردد  کنج دندانهناحیه ش در  ایجاد شده
 حافظه و  تواند موجب اختالالتی در روند که به نوبه خود می

بنابر این آگاه کردن افکار عمومی از عواقب اثر . یادگیري شود
  .اعتیاد بر فرزندان بایستی بیشتر مورد توجه قرارگیرد 

  تقدیر و تشکر
هواز بدینوسیله از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ا

، جهت تقبل هزینه هاي طرح همچنین آقاي میر شهرام  صفري
 که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

  .نهایت همکاري را با اینجانب داشتند کمال تشکر را دارم
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