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1/4/94: پذیرش مقاله1/2/94: دریافت مقاله
جوانان وجواناننوبیناخیر درسالهايدر) اکستازيومتکریستال(روان گردان هايآمفتامینازاستفادهسوء:مقدمه

اثرتعیینمنظوربهاز این رو این مطالعه.گذارندهاي بدن بجا میاثرات مخرب بسیاري را در انداماین مواد .استیافتهرواجایرانی
.شدانجامبالغنرصحراییموشگناد-هیپوفیزهورمونیمحوررويمتکریستال

5با دوز کریستال متکنندهدریافتهايگروهکنترل وگروهچهاربهد ویستارسر موش صحرایی نر نژا28:هامواد و روش ،
صفاقیدرونبه شیوهرامتکریستالروز،7مدتبهتجربیهايگروه.شدندگرم بر کیلوگرم وزن بدن تقسیممیلی15و 10

) FSHو LHتستوسترون، (نظر موردرهايپارامتوشدهگرفتههاموشقلبچپبطنازخونروز،7ازپسونمودنددریافت
- گروهمقایسه.گرفتصورتSPSS -16آماريافزارنرمازاستفادهباحاصل،هايآنالیز داده.شدگیريتوسط کیت االیزا اندازه

هگرفتنظردردارمعنی>05/0Pشد و انجام(ANOVA) طرفه یکواریانستحلیلآزمون آماريتوسطمختلفآزمایشیهاي
.شد

بدنوزنکیلوگرمبرگرممیلی15و10دوزکنندهدریافتتجربیهايگروهدرتستوسترونهورمونسرمیغلظت:هایافته
هاي تجربی در گروهFSHو LHهاي غلظت سرمی هورمون. )>05/0P(داد نشانداريمعنیافزایشکنترل،نسبت به گروه

.)>05/0P(داري را نشان داد معنیکاهش 15و 10، 5دریافت کننده دوز 
مـت داراي  توان نتیجه گرفت که کریـستال هورمونی میهايسنجشازآمدهبدستنتایجبهتوجهبا:گیريبحث و نتیجه

.گنادي جنس نر دارد–هیپوفیزاثرات مخرب بر روي محور هورمونی
هاي کریستال مت، هورمون:هاي کلیديواژهLH ،FSHگناد–هیپوفیزسترون، محور هورمونیوتستو.

چکیده
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مقدمه
آمفتامین جزء داروهاي محرك سیستم عصبی مرکزي مت

برهاآمفتامینکنندگی متکتحریاثر.)1(شود بندي میطبقه
نفریناپیبهشیمیایی شبیهمرکزي از ساختارعصبیسیستمروي

اخیراًهالبت). 2(گیرد این ترکیب منشاء مینفریناپیو نور
از مشتقات آمفتامینی تولیدروان گردانداروهاينامبهداروهایی

سروتونرژیکهايتخریب نوروننهاآاصلیفعالیتکهاندشده
دالیل بنا بهجوانانبرخی). 3(است مرکزيعصبیسیستم
فشارهاي روانی وازرهاییکنجکاوي،حسجملهازگوناگون
مواد محرك روان مصرف).4(برندمیپناهمواداینبهاجتماعی
جوانان ویافتهافزایشاخیرهايسالدرخصوصبهایرانگردان در
راو سیگارالکلمواد،سایرمصرفسابقهکهمرفهوکردهتحصیل

افزایش .)5(باشندیمداروهاایناصلیکنندگانمصرف،دارند
تولید مثل گروهی از جامعه که در سن(تمایل جوانان و نوجوانان 

به داروهاي روان گردان یکی از معضل هاي اساسی ) می باشند
-فنیل- 1-متیل-انکریستال).6(آیداجتماع بشمار می

شود،مینامیدهنیزمتکریستالاختصاربهکهآمین- 2-پروپان
ترکیب، کریستالاینخیابانیاسامی.استهاآمفتامینجزء گروه

سبببدن،آدرنالینتقلید اعمالباترکیباین.باشدمیسرعتیا
انقباضوتنفستعدادافزایشفشارخون،قلب،ضربانافزایش

روان گردان عالوه بر اثرات داروهاي). 7(گرددخونی میهايرگ
جملهازهاي مختلفاندامعصبی دارندسیستمرويمخرب که بر

که از آن جمله     ثر می سازند،أرا نیز متها و کبد،کلیهقلب،
هاي کبدي، خون، آسیبقلبی، افزایش فشارتوان به آریتمیمی

الزم به ذکر است ).8(سندرم سروتونین، تشنج و کما اشاره کرد 
.ماندامان نمیدراثرات مخرباینازنیزاندوکرینسیستمکه 

گناد در ایران - اثر کریستال مت بر روي محور هیپوفیزتاکنون

سی قرار نگرفته است و اکثریت مطالعات در زمینه اثرات مورد برر
.باشداکستازي می

ي که تأثیر اکستازي را به او همکاران در مطالعهاسپراگو
- هیپوفیز- آمفتامین بر روي محور هیپوتاالموسعنوان یک مت

اکستازي نمودند کهتیروئید مورد بررسی قرار دادند مشخص 
داشته و از طریق اثر بر روي این نقش تحریکی بر روي این محور

و همکاران نیز گرا).3(گردد محور، موجب افزایش دماي بدن می
- هیپوفیز- با بررسی تأثیر این ماده بر روي محور هیپوتاالموس

از افزایش ترشح هورمون کورتیزول تحت تأثیر اکستازي آدرنال
به اثرات،حسامی و همکاران در گزارشی). 4(دهند خبر می

گناد - هیپوفیز- روي محور هیپوتاالموسمخرب اکستازي بر
جنس نر اذعان نموده و بیان کردند که مصرف طوالنی مدت این 

میاعمالگناد- هیپوفیزمحوربرمخربیماده روان گردان اثرات
تمامی مطالعات صورت گرفته در این زمینه، بیانگر .)9(کند 

ر روي سیستم عوارض سوء مصرف داروهاي روان گردان ب
. باشنداندوکرینی می

حسامی و همکاران در بررسی خود نشان دادند که مقادیر 
تحت تأثیر تیمار خوراکی اکستازي، قرار )LH(لوتئینی هورمون 

نسبت )(FSHمحرك فولیکولینمی گیرد در حالی که هورمون
اي را نشان می دهندبه مصرف خوراکی این ماده تغییرات دوگانه

هاي که دوز پایین این در موشFSHکه مقادیرصورتاینبه
بودند افزایش یافته اما مقادیر ماده روان گردان را دریافت کرده

هاي که با دوز باالي اکستازي تیمار این هورمون در گروه موش
). 9(دهدشده بودند کاهش معنی داري را نشان می
) 11(وپامینو د) 10(مقادیر نوروترانسمیترهاي سروتونین

در فضاي خارج سلولی، تحت تأثیر مواد روان گردان، دچار تغییر 
تغییر در مقادیر نوروترانسمیترهاي مذکور به صورت .گرددمی

وLHهاي جنسیمستقیم و یا غیرمستقیم، ترشح هورمون
FSH12(ثر می سازدأرا مت .(
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هاي هاي واژینال در موشکاهش میزان تشکیل پالك
آمفتامین هم قفس هاي تیمار شده با متي که با نراایی مادهصحر

هاي از این موششده بودند و نیز کاهش میزان تولد کلی موش
آید ماده از دیگر عوارض مضر داروهاي روان گردان به حساب می

در نرهاي دریافت . گذاردکه بر روي سیستم تولید مثلی اثر می
حرکت اسپرم نیز مشاهده آمفتامین کاهش تواناییکننده مت

بررسی تقوي و همکاران نیز حاکی از تغییر نسبت ). 13(شودمی
هاي صحرایی نر بالغ که تکثیر به آپوپتوزیس در بافت بیضه موش

تحت تیمار با آمفتامین قرار گرفته بودند، می باشد که این نیز به 
ثر در بروز مشکالت باروري در مردان ؤعنوان یکی از عوامل م

به دستنتایج). 14(شودابسته به آمفتامین در نظر گرفته میو
موشخصوصیات اسپرماکستازي براثراتتعیینمورددرآمده

دارويبااليو دوزهايمکررمصرفکهدادنشانبالغ نیزصحرایی
درموجودبالغهاياسپرمکاهش تعدادباعثاستممکناکستازي
معتادافرادمثلتولیدقدرتمنفی رويشود و اثراتاپیدیدیم

است که مصرف مواد همچنین گزارش شده ).9(باشد داشته
مخدر احتماالً از طریق کاهش میزان ترشح هورمون آزاد کننده 

موجب هیپوگنادیسم در جنس نر )GnRH(گنادوتروپین 
). 15(گردد می

و عوارض مخرب گذشته،هايپژوهشنتایجلذا با توجه به
این مواد بر روي سیستم تولید مثلی، و نیز با عنایت به این 

مصرف اثرزمینه تعییندرپژوهشیایراندرمطلب که تاکنون
گناد صورت –هیپوفیزهورمونیمحوررويکریستال مت بر

احتمالیثیراتأنگرفته است در این بررسی بر آن شدیم تا ت
نیهورمومحوررويقرص کریستال مت را برمصرف

گناد در موش هاي صحرایی نر مورد مطالعه قرار –هیپوفیز
. دهیم
هاروشومواد

صحرایی نر بالغ موشسر28از تجربیمطالعهایندر
. گرم استفاده شد250-300نژاد ویستار در محدوده وزنی 

بهکافیدسترسیباخانهحیواناستانداردشرایطدرحیوانات
12وگرادسانتیدرجه21±3مناسب  دمايواغذوآب

الزم به ذکر است که . تاریکی نگهداري شدند-روشناییساعت
.گردیدرعایتآزمایشگاهیحیواناتباکاراخالقیکلیه اصول
طبقهزیرشرحبهتاییگروه هفت4درصحراییهايموش

:بندي شدند
استاندارد غذايوآبازروزانهکه:کنترلگروه

هیچوکردهاستفادهآزمایشدورهطیدرهیآزمایشگا
.)16(کردندنمیدریافترادارویییاگونه حالل

در زمان معین(روزدرباریک: حداقل داروتجربیگروه (
به صورت تزریق راداروبدنوزنگرم بر کیلوگرممیلی5

.)16(کردندداخل صفاقی دریافت می
در زمان معین(روزدرباریک: دارومتوسطتجربیگروه (

به صورت تزریق راداروبدنوزنگرم بر کیلوگرممیلی10
.)16(کردندداخل صفاقی دریافت می

در زمان(روزدرباریک: داروحداکثرتجربیگروه
صورت بهراداروبدنوزنگرم بر کیلوگرممیلی15) معین

.)16(ند کرددریافت میتزریق داخل صفاقی 
ها با تزریق روزه آزمایش تمامی موش7در پایان دوره 

) mg/kg5(و زایالزین ) mg/kg100(داخل صفاقی کتامین 
حیوانات بیهوش انجام خونگیري از قلب. )17(بیهوش گردیدند

دقیقه5مدتبه3000rpmخونی با دور هاينمونه. گرفت
ها درهورمونسنجشزمانتاوجدااهآنشده، سرمسانتریفیوژ

روشازاستفادهبا. گراد نگهداري شدنددرجه سانتی- 20دماي
ساخت (الیزا و کیت مخصوص تشخیص هورمون تستوسترون 

FSH وLHهورمونیهايو کیت) آلمانDRGشرکت 

.ها سنجیده شدمیزان هورمون) ایرانطبپیشتازشرکتساخت(
یک ANOVAهاي آماري روشبااههورمونسنجشمقادیر
ایندر. گرفتقرارتحلیلتجزیهموردTUKEYو آزمون طرفه 
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برمقادیروشدگرفتهنظردر) >05/0P(دار سطح معنیمطالعه
.گردیدمیانگین بیانازمعیارخطاي±میانگینحسب

هایافته
تجربیگروه هايدرتستوسترونهورمونسرمیغلظت

بهنسبتبدنوزنکیلوگرمبرگرممیلی15و 10وزدکنندهدریافت
).1نمودار () P˂05/0(دادنشانمعنی داريافزایشگروه کنترل

گروههايهورمون تستوسترون درسرمیغلظتمیانگینمقایسه.1نمودار
.)>05/0P(کنترلگروهبادارمعنیاختالفدهندهنشان(*) مختلف 

کنندهدریافتدر گروه FSHهورموناییپالسمغلظتمیزان
12/0±01/0، در گروه دوز متوسط 23/0±02/0حداقل دوز

بوده است که نسبت به 11/0±01/0دوز حداکثر گروهو در
دهد کاهش معنی داري را نشان می24/0±02/0گروه کنترل 

)05/0P<()هورمونغلظت پالسمایی). 2نمودارLHگروهدر
- دریافتدر گروه، 55/0±048/0دوز حداقل هکننددریافت

کنندهدریافتدر گروهو 38/0±049/0متوسط دوزکننده
که نسبت به غلظت هورمونبود35/0±046/0حداکثر دوز
-مینشانمعنی داري راکاهش53/0±01/0کنترل گروهدر

.)3نمودار () >05/0P(دهند 

در) FSH(محرك فولیکولی رمونهوسرمیغلظتمیانگینمقایسه.2نمودار
.)>05/0P(کنترلگروهبادارمعنیاختالفدهندهنشان(*) مختلف گروههاي

در)LH(محرك لوتئنی هورمونسرمیغلظتمیانگینمقایسه. 3نمودار
.)>05/0P(کنترلگروهبادارمعنیاختالفدهندهنشان(*)مختلف گروههاي

گیري بحث و نتیجه
غلظتمیانگینج بررسی حاضر از افزایش میزاننتای

و 10(تجربی مختلفگروههايدرتستوسترونپالسمایی هورمون
به گروه کنترل خبر نسبت)گرم بر کیلوگرم وزن بدنمیلی15
که با افزایش دوز مصرفی کریستال مت یا شیشه دهد به طوريمی

تایج این ن). 1نمودار(میزان تستوسترون نیز افزایش می یابد 
مطالعه با کار پژوهشی که در آن مصرف خوراکی اکستازي به 

آمفتامینی به عنوان تیمار انتخاب شده عنوان یکی از مشتقات مت
اي که در آن هاي مطالعهدر ضمن یافته). 9(باشد راستا میبود هم
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هورمونیمحوررويآمفتامینمتاکسیديمتیلن4و3اثر
نابالغ مورد بررسی قرار گرفته بود نرراییصحموشگناد-هیپوفیز

اي که در مطالعه). 18(باشد نیز در تأیید نتایج این تحقیق می
توسط یاماموتو و همکاران صورت پذیرفته بود نشان داده شد که 

گرم بر کیلوگرم وزن بدن میلی15و 10هاي تیمار با دوز
سترون خون آمفتامین، موجب بروز تغییر در غلظت تستومت
هاي ساعت پس از تزریق این دارو در گروه6که شود، بطوريمی

گرم بر کیلوگرم وزن بدن میلی15و 10کننده دوز دریافت
شود که داري در میزان تستوسترون مشاهده میافزایش معنی

ساعت کاهش یافته و دوباره 24غلظت این هورمون پس از 
در بررسی حاضر نیز مشاهده افزایش می یابد که افزایش مذکور

دي اکسیمتیلن4و3روان گردان نظیر مواد). 19(شده است 
سیستمسروتونرژیکهاينورونتخریبآمفتامین باعثمت

مغز عصبیهايپایهازسروتونینرهاسازيافزایشوعصبی مرکزي
مطالعات نشان دادند که مصرف داروهاي ). 20،21(شوند می

آمفتامینی و یا مشتقات مت) 22(سروتونرژیک هايمخرب نورون
شود که این امر نیز موجب افزایش غلظت پروالکتین می) 23(

).24(افزایش ترشح تستوسترون را به دنبال دارد 
و LHهايهورمونپالسمايغلظتمیزانحاضرمطالعهدر

FSHداري را آمفتامین کاهش معنیوز تزریقی متبا افزایش د
ها این یافته). 3و 2نمودارهاي (وه کنترل نشان داد نسبت به گر

اما ) 18(خوانی داشته پور و همکاران همبا نتایج مطالعه جمشید
در تضاد با بررسی تیمار خوراکی LHتغییر مشهود در غلظت 

داري که در غلظت خونی دو کاهش معنی). 9(باشد میاکستازي 
ه شده است در در مطالعه حاضر مشاهدFSHو LHهورمون

مرد 146نژاد و همکاران که تحقیق خود را بر روي بررسی صفري
ریزي کرده بودند، نیز مشاهده شد، با کننده مواد مخدر پایهمصرف

مطالعات پیشین ). 25(دار نبود این تفاوت که این کاهش معنی
دورايقاعدهمیانیدر ناحیهتستوستروننشان دادند که تزریق

بهعقیم، منجرنرموش صحراییدرهیپوتاالموسقوسیهسته
است شدهخوندر گردشLHمیزان درگیريچشمکاهش

اي که تزریق وریدي مزمن دیگرسون و همکاران در مطالعه).26(
اکستازي را به عنوان تیمار ) فقط یکبار(و حاد ) روز20به مدت (

GnRHهورمون mRNAبرگزیده بودند نشان دادند که سطح 

سازي مواد روان گردان موجب افزایش آزاد). 27(یابد اهش میک
طریق ازسروتونیناینکهبهتوجهبا). 20،19(گردد سروتونین می

هايهورمونترشحرويمهارياثر5HT2Aهايگیرنده
بهمنجرکاهش سروتونین،)28(داردهیپوفیزيگنادوتروپینی

از . گرددمیهیپوفیزازگنادوتروپینیهايترشح هورمونافزایش
بیوسنتزیکی از پیش سازهاي اساسی درسروتونینطرفی

ازمالتونینترشحکاهشموجبآنکاهشواستمالتونین
نوسانیافزایشبهمنجرآن نیزکهگرددمیپینئالهايسلول

GnRH28(شودمیمثلیتولیدفعالیتافزایشنتیجهدرو .(
آمفتامینی با فت که مشتقات متتوان نتیجه گربنابراین می

گشته و GnRHافزایش میزان سروتونین موجب کاهش سطح 
همچنین . دهندرا کاهش میگنادوتروپینیهايهورمونترشح
ها با افزایش غلظت هورمون آمفتامینروان گردان نظیر متمواد

گردد و پروالکتین منجر به افزایش سطح هورمون تستوسترون می
نیز با اثر بر روي هیپوتاالموس موجب کاهش و مهار تستوسترون 

که آن نیز سبب کاهش ترشح   شودمیGnRHترشح 
اال بودن در ضمن ب. گرددمیFSHو LHهاي جنسی هورمون

حدي از طریق فیدبک منفی غلظت هورمون تستوسترون تا 
مطالعه . شودمیFSHو LHهايموجب کاهش ترشح هورمون

صورت که در آن بررسی تزریق اکستازي بهبارینیس و همکاران
هفته 12بار در هفته به مدت 3زیر جلدي یکبار در روز، با تواتر 

صورت پذیرفته بود نشان داد که تیمار مزمن اکستازي بر روي 
مدتی ندارد گناد اثر بلند- هیپوفیز- محور هورمونی هیپوتاالموس

ابسته به دوز هاي مذکور وو تغییرات مشهود در غلظت هورمون
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باشد که این نتیجه با یافته تحقیق حاضر در تضاد است چرا نمی
که با افزایش دوز مصرفی کریستال مت تغییرات حاصل مشهودتر 

). 29(گردد می 
ها بر که آمفتامیندهدمینشانبررسیایننتایجدر پایان
از طریق اختالالتی که وبودهگذارتأثیرجنسیهاي روي هورمون

افزایش غلظت هورمون (هاي جنسی نر در سطح هورمون
) FSHو LHهاي جنسی تستوسترون و کاهش غلظت هورمون

کنند احتمال ابتال به عقیمی و ناباروري را در جنس نر ایجاد می

اثراتدهندهنشانمطالعهاینبطور کلی نتایج. نمایندتسریع می
هاي ر موشدگناد- محور هیپوفیزبرکریستال متتخریبی

.صحرایی جنس نر می باشد

تشکر و قدردانی
جانوريفیزیولوژيآزمایشگاهمحترمپرسنلازبدینوسیله

.گرددمیتقدیر و تشکردانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز



تأثیر تزریقدرونصفاقی متکریستال حاتمی و خواجه نصیريدگنا–برروي محور هیپوفیز

94تابستان هم، هفدیافته، دوره / 87

References
1. Comer SD, Hart CL, Ward AS, Haney M,

Foltin RW, Fischman MW. Effects of
repeated oral methamphetamine
administration in humans.
Psychopharmacology. 2001; 155(4): 397-
404.

2. Rosenhan, DL, Seliman MEP. Abnormal
Psychology. Seyed Mohammadi Y.
(Persian translator). Tehran: Arasbaran
Publication. 2000; (In Persian).

3. Sprague JE, Banks ML, Cook VJ, Mills
EM. Hypothalamic-pituitary-thyroid axis
and sympathetic nervous system
involvement in hyperthermia induced by
3,4-methylenedioxymethamphetamine
(Ecstasy). J Pharmacol Exp Ther .2003;
305: 159-166.

4. Gerra G, Bassignana S, Zaimovic A, Moi
G, Bussandri M, Caccavari R, et al.
Hypothalamic- pituitary- adrenal axis
responses to stress in subjects with 3,4-
methylenedioximethamphetamine
(‘ecstasy’) use history: Correlation with
dopamine receptor sensitivity. Psychiatry
research. 2003; 120:115-124.

5. Mohtasham Amiri Z, Reza Zadeh Sadeghi
S, Khatibi Bane F. Ecstasy Use Among
High School Students in Lahidjan- 2005.
Iran J Epidemiol. 2006; 1(2):47-52. (In
Persian).

6. O'Malley P. Ecstasy for intimacy:
potentially fatal choices for adolescents
and young adults: update for the clinical
nurse specialist. Clin Nurse Spec. 2005;
19(2): 63-64.

7. Parrott AC, Milani RM, Parmar R, Turner
JD. Recreational ecstasy/MDMA and
other drug users from the UK and Italy:

psychiatric symptoms and
psychobiological problems.
Psychopharmacol. 2001; 159 (1): 77-82.

8. Schifano, F. A bitter pill. Overview of
ecstasy (MDMA, MDA) related fatalities.
Psychopharmacology. 2004; 173: 242-
248.

9. Hesami Z, Khatamsaz S, Mokhtari M. The
Effects of Ecstasy on Pituitary-Gonadal
Axis and Spermatogenesis in Mature Male
Rats. Tabibeshargh. 2009; 10(3):207-218.
(In Persian).

10. Schmidt CJ, Levin JA, Lovenberg W. In
vitro and in vivo neuro chemical effects of
methylenedioxymethamphetamine on
stratial monoaminergic systems in the rat.
brainBiochem Pharmacol. 1987; 36:747-
755.

11. Kahlig KM, Binda F, Khoshbouei H,
Blakely RD,  McMahon DG, Javitch JA,
Galli A. Amphetamine induces dopamine
efflux through a dopamine transporter
channel. Proceedings of the National
Academy of Sciences. 2005; 3495–3500.

12. Dirami G, Cooke BA.   Effect of a
dopamine agonist on luteinizing hormone
receptors, cyclic AMP production and
steroidogenesis in rat Leydig cells.
Toxicol Appl Pharmacol. 1998;
150(2):393-401.

13. Yamamoto Y, Yamamoto K, Hayase T.
Effect of Methamphetamine on Male Mice
Fertility. J Obstet Gynaecol Res. 1999;
25(5):353-358.

14. Taghavi MM, Moallem SA, Alavi SH.
The Evaluation of Single Dose Effects of
Methamphetamine on Proliferation and
Apoptosis of Sperm Germ Cells in Mature



تأثیر تزریقدرونصفاقی متکریستال حاتمی و خواجه نصیريگناد–برروي محور هیپوفیز

94تابستان هم، دهفیافته، دوره / 88

Rat. Journal of Isfahan Medical School.
2009; 97:400-408. (In Persian).

15. Vuong C, Van Uum SH, O’Dell LE, Lutfy
K, Friedman TC. The effects of opioids
and opioid analogs on animal and human
endocrine systems [review]. Endocrine
Reviews. 2010; 31:98-132.

16. Hatami H, Banan Khojasteh SM,
Rajabzade Mozirajy M. The effect of
Crystal Meth on Anxiety Related
Behavior in Male Rats. Armaghane-
danesh, Yasuj University of Original
Article Medical Sciences Journal.2013;
18:173-183. (In Persian)

17. Ayoub, R.Effect of exercise on spatial
learning and memory in male diabetic rats.
Int J Diabetes & Metabolism. 2009; 17:93-
98.

18. Jamshidpoor L, Frozanfar M,
Hemayatkhah Jahroumi V, Kargar
Jahroumi H. Effect of 3,4-
methylenedioxymethamphetamine on
pituitary-gonadal hormonized axis in
immature male Rats. Journal of Gorgan
University of Medical Sciences. 2012;
42:17-22.

19. Yamamoto Y, Yamamoto K, Hayase T,
Abiru H, Shiota K, Mori C.
Methamphetamine Induces Apoptosis in
Seminiferous Tubules in Male Mice
Testis. Toxicology and Applied
Pharmacology. 2002; 178:155-160.

20. Fleckenstein AE, Volz TJ, Riddle EL,
Gibb JW, Hanson GR. New insights into
the mechanism of action of amphetamines.
Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2007;
47:681-698.

21. Capela JP, Carmo H, Remião F, Bastos
ML, Meisel A, Carvalho F. Molecular and

cellular mechanisms of ecstasy-induced
neurotoxicity: an overview. Mol
Neurobiol.  2009 ; 39 (3):210-271.

22. Sharpe RM, McNeilly AS. The effect of
induce hyperprolactinaemia on Leydig cell
function and LH-induced loss of LH-
receptors in the rat testis. Mol Cell
Endocrinol. 1979; 16:19-27.

23. Nash JF, Meltzer HY, Gudelsky GA.
Elevation of serum prolactin and
corticosterone concentrations in the rat
after the administration of 3,4 methylene
dioxy methamphetamine. The Journal of
Pharmacology and experimental
therapeutics. 1988; 245:873-879.

24. Waeber C, Reymond O, Reymond M.
Effects of hyper – and hypoprolactinemia
on gonadotropin secretion, rat testicular
luteinizing hormone/human chronic
gonadotropin receptors and testosterone
production by isolated leydig cells.
Biology of reproduction. 1983; 11:167-
177.

25. Safarinejada MR, Asgarib SA Farshic AR,
Ghaedid GH, Kolahie AA, Iravanif SH, et
al. The effects of opiate consumption on
serum reproductive hormone levels, sperm
parameters, seminal plasma antioxidant
capacity and sperm DNA integrity.
Reproductive Toxicology.2013; 36: 18-23.

26. Jensen TK, Andersson AM, Hjollund
NH, Scheike T, Kolstad H, Giwercman
A, et al. Inhibin B as a serum marker of
spermatogenesis: correlation to differences
in sperm concentration and follicle-
stimulating hormone levels. A study of
349 Danish men. J Clin Endocrinol Metab.
1997; 82(12):4059-4063.



تأثیر تزریقدرونصفاقی متکریستال حاتمی و خواجه نصیريدگنا–برروي محور هیپوفیز

94تابستان هم، هفدیافته، دوره / 89

27. Dickerson SM, Walker DM, Reveron ME,
Duvauchelle CL, Gore AC. The
Recreational Drug Ecstasy Disrupts the
Hypothalamic- Pituitary-Gonadal
Reproductive Axis in Adult Male Rats.
Neuroendocrinology. 2008; 88(2): 95-102.

28. Adriaens I, Jacquet P, Cortvrindt R,
Janssen K, Smitz J. Melatonin has dose-
dependent effects on folliculogenesis,
oocyte maturation capacity and

steroidogenesis. Toxicology. 2006;228:
333-343.

29. Barenysa M, Maciaa N, Campsb L, de
Lapuenteb J, Gomez-Catalana J,
Gonzalez-Linaresb J, et al. Chronic
exposure to MDMA (ecstasy) increases
DNA damage in sperm and alters testes
histopathology in male rats Toxicology
Letters. 2009; 191: 40-46.


