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 چکیده
افزایش مصرف سیگار است و نیکوتین امروزی یکی از معضالت جوامع  هدف:زمینه و 

سیگار، اثرات خطرناک و گاهی غیرقابل جبرانی بر موجود در   مهم سمیمواد عنوان یکی از  به

 تأثیرگذارد. در این مطالعه  میی های مختلف بدن از جمله دستگاه تناسلی به جا روی بافت

مورد بررسی قرار موش صحرایی  یتخمدان های فولیکولنیکوتین بر روی هیستوموفومتری 

 گرفت.

پایین  زودبا  گروه کنترل شامل ماده بالغسه گروه موش صحرایی در این مطالعه  :بررسیروش 

 گرم برکیلوگرم میلی 2/1)نیکوتین وزن بدن( و دوز باالی گرم برکیلوگرم  میلی 2/1) نیکوتین

روز متوالی  21های آزمایشی به مدت  در گروه در نظر گرفته شدند. تزریق نیکوتین وزن بدن(

اکسیدکربن  دی وسیله به ها موشبعد از اتمام دوره،  صورت داخل صفاقی صورت گرفت. به

مقاطع بافتی با . تکننده قرار گرف و تخمدان آنها بالفاصله خارج و در ماده تثبیت کشی شدند آسان

وسیله  ائوزین به –آمیزی با هماتوکسیلین  ها تهیه شدند و پس از رنگ میکرومتر از تخمدان 1قطر 

آنالیز واریانس  های آزمونبا استفاده از ها  دادهمیکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. 

 p<10/1داری،  تجزیه و تحلیل شدند. سطح معنیای چندگانه توکی  های مقایسه طرفه وتست یک

 در نظر گرفته شد.

تعداد انواع  ،با دوز پایین و دوز باالی نیکوتینآزمایشی تحت اثر های  در گروه: ها یافته

. همچنین تعداد یافتکاهش  کنترلداری در مقایسه با گروه  طورمعنی های تخمدانی به فولیکول

، کنترلدر مقایسه با گروه  آزمایشیهای  های آترتیک در مراحل مختلف در گروه فولیکول

 توجهی را نشان داد. افزایش قابل

 کاهشبراساس نتایج این مطالعه، نیکوتین در یک الگوی وابسته به دوز موجب  گیری: نتیجه

 های آترتیک فولیکول جمعیتافزایش  ، همچنینسو از یک های تخمدانی سالم فولیکولجمعیت 

 باروری حیوان تحت تأثیر قدرت دهنده کاهش این موضوع نشان شود که از طرف دیگر می

 است. نیکوتین

 ؛ تخمدان.شناسی بافت؛ نیکوتین ؛فولیکول تخمدان :ها واژه کلید
 

 مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
 39 اسفندـ بهمن دوره هشتم، شماره ششم، 

  3الی  1صفحه 

 
  مقاله پژوهشيمقاله پژوهشي

(Original Article) 
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 مقدمه  
 به ایجاد وابستگی عامل ترین مهم که نیکوتین %01-21 درحدود

 قادر این ماده و شود می جذب کشیدن سیگار طی است تنباکو

 عروقی، -قلبی بدن مانند مختلف های سیستم هموستاز است

 (. مصرف1) بزند برهم را تناسلی سیستم همچنین، آندوکرین

 باروری اختالالت با ایجاد مردان در هم و زنان در هم نیکوتین

روی  in vitro))مطالعات در شرایط آزمایشگاهی  .است همراه

 با مهار تواند می نیکوتین اند داده نشان انسانی تخمدان های سلول

 فاز لوتئالی در اختالل القای برای عاملی ،پروژسترون رهاسازی

 تولید مهاری روی آثار دارای این ماده اینکه (، ضمن2،3) باشد

در تخمدان نیز هست  داخلی تکای های سلول وسیله به آندروژن

 بدن، مختلف های بافت بر نیکوتین آثار با ارتباط (. در0،2)

 برای است دسترس در متناقضی حال عین در و مطالعات متعدد

 های روی بافت in vivo محیط در شده انجام مثال مطالعات

و  (2مغز ) ،(8پانکراس ) (،1ریه ) (،6تخمدان ) مانند یمختلف

موش صحرایی و موش  ،هامستردر ( 11مغز ) عصبی های سلول

 آپوپتوتز خاصیت القای نیکوتین دارایاست  داده نشان سوری

تواند باعث بروز کاهش تولیدمثل و  نیکوتین میهمچنین  باشد. می

(. تغییرات 11) یا ناباروری در هر دو جنس نر و ماده شود

های صحرایی که در  های جنسی موش در سلول نیز فراساختاری

ر دادن ا(. قر12گردد ) ایجاد می گیرند میمعرض نیکوتین قرار 

مدت ه ببه طور روزانه، های صحرایی در معرض دود سیگار  موش

باعث کاهش د توان می ،ماه 2طول ه ادامه آن ب در ساعت و یک

. در این شود دریافت غذا در هر دو نوع موش نر و ماده  و وزن

همچنین تعداد  ، کند پیدا می ارداری افزایشحیوانات فاصله ب

میر نوزادان افزایش  مرگ و ونوزادان در هر آبستنی کاهش 

ها بروز  ها و تخمدان ای در وزن بیضه مالحظه یابد و کاهش قابل می

در بافت تخمدان کاهش نیز های گراف  دهد. تعداد فولیکول می

دود دهد  مینشان  مطالعات گذشته نتایج .یابد می یا مالحظه قابل

باعث افت عملکرد تولیدمثل در هر دو جنس نر و  تواند می سیگار

ای در زمینه  تاکنون مطالعه (.13) ماده در موش صحرایی شود

کارگیری  شناسی تخمدان در موش صحرایی متعاقب به بافت

های سالم  فولیکول های کم و زیاد نیکوتین و ارزیابی کمّی  دوز

 طول یک دوره جنسی، صورت نگرفته است،  شده در دچار آترزی

 

دست آوردن الگوی رشد  حصول نتایج در این زمینه و بهلذا جهت 

تعیین اثرات های تخمدانی، این مطالعه با هدف  و آترزی فولیکول

های  همچنین آترزی فولیکول ،کوتین بر رشد طبیعییسوءن

های بالغ تحت درمان با دوز های صحرایی تخمدانی در موش

انجام  )هفته 3مختلف نیکوتین در مدت یک چرخه جنسی )

 گرفت.

 

 بررسی روش
نژاد ویستار در محدوده  بالغ های صحرایی ماده مطالعه روی موش

گرم انجام شد. حیوانات از مرکز پرورش و  211-201 وزنی

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه نگهداری حیوانات آزمایشگاهی 

های مخصوص و  ها در قفس گروه موش هر سه تهیه شدند.ارومیه 

ساعت  12)تحت شرایط استاندارد  در شرایط محیطی ثابت

درجه سانتیگراد و  20±2ساعت تاریکی، دمای  12روشنایی و 

نگهداری شدند. تمام حیوانات در شرایط %( 01±11رطوبت نسبی

مخصوص موش  ای یکسان با ذرت، گندم، جو و پلت تغذیه

امکان دسترسی آزاد  و ندتغذیه شد مساویهای  به نسبت صحرایی،

 وجود داشت.  حیوانات به آب برای تمامی

موازین  هاتمام آزمایشدر موش استفاده شد.  0در هرگروه از 

 از داروی . در این تحقیقرعایت گردیداخالقی رفتار با حیوانات 

مشخصات ، با Sigma-Aldrich از شرکت (Nicotine)[ نیکوتین

متعاقب یک هفته  استفاده شد. ](N3876 SIGMA تجاری

های صحرایی  سازگاری با شرایط محیط و پس از توزین، موش

 زیر تقسیم شدند: شرحبه  تایی 0گروه  3صورت تصادفی به  به

 لیتر میلیعنوان شاهد یک  گروه کنترل: حیوانات این گروه به -1

کردند؛ صورت تزریق داخل صفاقی دریافت  استریل به آب مقطر

حیوانات : ز کم(ونیکوتین با دکننده  دریافت) 1گروه آزمایشی -2

وزن بدن(  گرم بر کیلوگرم میلی 2/1را )به میزان این گروه نیکوتین

گروه  -3؛ کردند صورت تزریق داخل صفاقی در روز دریافت به

ز باال(: حیوانات این ونیکوتین با دکننده  دریافت) 2آزمایشی 

 وزن بدن(گرم بر کیلوگرم  میلی 2/1را )به میزان گروه نیکوتین 

پس از  کردند. صورت تزریق داخل صفاقی در روز دریافت به

کشی با  ها از طریق آسان روز، اقدام به کشتار موش 21سپری شدن

 حقوق کار با حیوانات آزمایشگاهی شد.  تمامیرعایت 
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پس از خونریزی کامل و مرگ حیوان، سریعاً ناحیه شکم حیوانات  

های  . نمونهه شدندطور کامل برداشت به ها باز شده و تخمدان

به مدت % 11کننده فرمالین  شده بالفاصله در داخل ماده ثابت تهیه

های  روش بااصالح  از پس ها نمونه . تمامیشدند تثبیتیک هفته 

های پارافینی  اده شده و بلوکاسی پاساژ دنش معمول بافت

 با روشمتری، میکرو 1 ممتد های بعد از برش ده،ش هتهی

وسیله  آمیزی و به ائوزین رنگ -هماتوکسیلین  آمیزی رنگ

 .میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند

یابی آماری مورد ارز 18نسخه   SPSSافزار ها با استفاده از نرم داده

( SEمیانگین همراه با اشتباه معیار ) صورت نتایج به ،قرار گرفت

آنالیز واریانس  از آزمون ها جهت مقایسه بین گروه .گردیدبیان 

شد. سطح ای چندگانه توکی استفاده  های مقایسه طرفه وتست یک

 در نظر گرفته شد. p<10/1داری،  معنی
 

 ها یافته
ها از نوع سنگفرشی  سطح تخمداندر گروه کنترل بافت پوششی 

بافت همبند ظریفی  ،زیر این بافت پوششی تا مکعبی ساده بود و در

. در زیر بافت همبند گردیدبه نام سپید پرده تخمدانی مشاهده 

انواع  این بافت. در درون داشتبافت همبند سستی قرار  ،سپیدپرده

ستراحت های در حال ا های فولیکولی اعم از فولیکول مختلف رده

(. A شکل)مشاهده بود  قابلهای در حال رشد  و فولیکول

صورت انبوه در  های در حال استراحت یا مقدماتی به فولیکول

گاهی مجتمع و  ،صورت انفرادی قسمت قشری تخمدان که به

که  ،(A شکل) شد میدیده ای بودند، در زیر سپید پرده  خوشه

های  یک الیه از سلول وسیله به ها هرکدام از این فولیکول

در  های فولیکولی پوشیده شده بودند. نام سلول سنگفرشی ساده به

گروهی از  ،های در حال استراحت یا بدون رشد کنار فولیکول

که انواع  گردیدهای در حال رشد نیز مشاهده  فولیکول

های اولیه، ثانویه، ثالث  های در حال رشد شامل فولیکول فولیکول

ها دیده  های گراف در قسمت قشری تخمدان لو گاهی فولیکو

های در حال استراحت و چه در  چه در جمعیت فولیکول. شد می

های سالم و  تعدادی فولیکول ،های در حال رشد جمعیت فولیکول

هر دو  ،در این گروه ،بنابراین تعدادی در حال آترزی دیده شد.

  .گردید مشاهدههای سالم وآترتیک  جمعیت گروه فولیکول

 

ها حاوی جسم  یعنی گروه کنترل بعضی تخمدان ؛در این گروه

 شد ولی در بعضی اجسام زرد دیده نمی ،(ل)در فاز لوتئا زرد بودند

های  کیست ،در گروه کنترل در مواردی )فاز فولیکوالر(.

پرخونی و وجود  . در بعضی از مواردگردیدتخمدانی مشاهده 

 ،عروق عمدتاً .شد دهدیانبوه عروق لنفاوی در بافت تخمدان 

وریدها و  ها، هاو شریانچه عروق خونی و لنفاوی بزرگ )شریان

ها دیده شدند. در بعضی از  تخمدان در قسمت مرکزی ها( وریدچه

در  بودند کههایی  فولیکول، های مربوط به این گروه تخمدان

. در بافت گردیدهای خونی مشاهده  سلولآنها  داخل حفره آنتروم

ها،  فیبروسیت ها، ها شامل فیبروبالست انواع سلول، بینابینی

 های نوتروفیلی و ائوزینوفیلی دیده شدند. ها، سلول فوسیتمل

های آترتیک حاوی  فولیکول های بزرگ در حفره تعدادی سلول

 .مشاهده گردید ها ماکروفاژهای تخمدان به شکلمواد زردرنگ 

ابل رؤیت قهای مذکور در داخل واطراف اجسام زرد نیز  سلول

ها بیشتر  این سلول، در اجسام زرد در حال تحلیلخصوص  ، بهبود

 .مشاهده گردید

های  در مشاهدات هیستومورفولوژیکی بر روی تخمدان گروه

      را های مختلف، نیکوتین  روز با دوز 21آزمایش که به مدت 

صورت تزریق داخل  بهگرم بر کیلوگرم(  میلی 2/1)به میزان 

در مقطع  که مشاهده گردید در گروه اول ؛ت کردنددریافصفاقی 

های در  انواع فولیکول ،شده از این گروه  های تهیه عرضی تخمدان

های  فولیکول های در حال رشد شامل حال سکون و فولیکول

های در حال  اکثر فولیکولدر . وجود دارندثانویه و ثالث  اولیه،

ها اجسام  . در بعضی از تخمداندادندم آترزی نشان ئعال، رشد

های  های اولیه با حفره فولیکولهمچنین دیده شدند. نیز زرد 

(. بعضی از C وB  شکل)مشاهده گردید وفور  رس به آنتروم پیش

 وضعیت هیپرتکوز ،ای و بدون آنتروم د الیهنهای اولیه چ فولیکول

(Hyperthecosis) فتی با  نشان دادند. پرخونی و وضعیت ادم میان

گردید های میانی مشاهده  خصوص در قسمت به ،در تخمدان

پر از  که این عروق شد دیدهوضوح  عروق لنفاوی به و (C شکل)

در نیز مایع لنفی بود. پرخونی و اتساع شدید عروق خونی 

تعدادی از اجسام  بین . درگردیدهای این گروه مشاهده  تخمدان

دیده  ام زردیـساج ،روهـهای این گ زرد موجود در تخمدان

  ،های مختلف آن ه در قسمتـک شد می
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 میانیهای  مچنین در قسمتمشاهده بود. ه قابلوضعیت ادماتوز  

های ثالث و  اکثر فولیکول .شد دیده میپرخونی نیز  ،اجسام زرد

 به سیستیکو تمایل  را نشان دادند گراف عالئم شدید آترزی

کننده  دریافت ؛دومدر گروه آزمایشی  در آنها رؤیت شد.شدن 

نتایج نشان داد در  گرم بر کیلوگرم( میلی 2/1، با دوز باال) نیکوتین

همچنین  ،های در حال رشد و سالم ع فولیکولانوا ،ها تخمدان

 ،ها های در حال آترزی وجود دارد. در بعضی تخمدان فولیکول

نیز مشاهده تعدادی اجسام زرد فعال و اجسام زرد در حال تحلیل 

ای در ساختار بافتی  مالحظه پرخونی قابل ،طورکلی . بهگردید

تخمدان دیده شد. در این گروه از حیوانات انبوهی از 

 ال ـه در حـکود ـمشاهده ب لنیز قاب ای های مقدماتی و اولیه فولیکول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های  . تعداد زیادی فولیکول(D)شکل  مرگ یا آترزی بودند

حفره خود  که در مراحل اولیه رشد مشاهده گردیدتخمدانی 

که چنین وضعیتی در گروه ( E)شکل  رس داشتند آنتروم پیش

همچنین در  ،ای های اولیه چند الیه در فولیکول کنترل دیده نشد.

های ثانویه که دچار مرحله تحلیل یا آترزی شده بودند  فولیکول

به  داخلی خصوص تک به ،افزایش در ضخامت تک )هیپرتکوز(

رؤیت که چنین وضعیتی در گروه کنترل  گردیدفراوانی مشاهده 

 آن ای که اووسیت فولیکول اولیه چند الیه نیز نشد. در یک مورد

مشاهده  (Partinogenese) یعنی پارتینوژنز ؛دچار تقسیم شده بود

 .(F شکل) شددیده نیز  سیستیک. تعدادی فولیکول گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ؛(X044 بزرگنماییبا در قسمت قشری تخمدان )واقع  (C)؛ سالم در گروه کنترل (PF)و اولیه  (PmF)های مقدماتی  فولیکول :A شکل

:B دوز نیکوتین پایین کننده دریافت در گروه های کوچک( )فلش بافتی  و ادم میان فلش بزرگ()رس  فولیکول اولیه با حفره پیش (LDN) ( بزرگنمایی با

X044)؛:C  فعال های زرد  درحال آترزی و جسم ،های درحال رشد پرخونی شدید در تخمدان، انواع فولیکول(CL)  در قسمت قشری تخمدان در گروه

باال نیکوتین دوز  کننده دریافتدر گروه  ، کیستیکهای گراف آترتیک فولیکول انواع D:؛ (X244بزرگنمایی با ) (LDN) دوز نیکوتین پایینکننده  دریافت

(HDN) و بافتی بافت تخمدان در سمت راست  و ادم میان( بزرگنمایی با در قسمت باالX044) ؛:E رس در گروه آزمایشی فولیکول اولیه با حفره پیش 

 HDN).)باال دوز نیکوتین  کننده دریافتدر گروه  و کیستیک های گراف آترتیک فولیکول  F:؛(X044بزرگنمایی با ) (HDN)کننده دوز نیکوتین باال  دریافت
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های سالم مقدماتی در گروه  جمعیت فولیکولبین در این بررسی  

در  .داری وجود داشت اختالف معنی ،ایشی اولآزم کنترل وگروه

را  این دوز از نیکوتین )دوز نیکوتین پایین( که حیواناتیهمه 

های مقدماتی در  کاهش در جمعیت فولیکول بودند،دریافت کرده 

های  ولیکولیعنی تعداد کل فمشاهده شد؛ با گروه کنترل  مقایسه

دوز نیکوتین با مقدماتی سالم در گروه کنترل و گروه آزمایشی 

 داری بود.  دارای اختالف بسیار معنی( p<11/1)پایین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوز نیکوتین باال( و کننده  دریافت ) دوم در بین گروه آزمایشی

داری وجود داشت.  اختالف بسیار معنی( نیز p<11/1)گروه کنترل 

های مقدماتی در بین  از طرف دیگر، تفاوت در جمعیت فولیکول

 چنین (.1نمودار شماره (دو گروه آزمایشی وجود نداشت 

، ثانویه سالم و گراف های اولیه سالم جمعیت فولیکول در یوضعیت

، دوم، همچنین آزمایشی اول های در بین گروه کنترل و گروهسالم 

 .(1شماره  )نمودارد های آزمایشی مشاهده نش بین خودگروه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
آزمایشی اول  های بین گروه کنترل و گروه درگراف و ثانویه  ،اولیه ،مقدماتی ی سالمهای تخمدان مقایسه آماری جمعیت فولیکول: 1نمودار شماره 

  .دوز باال(با نیکوتین کننده  دریافت) دومگروه آزمایشی  و وز پایین(با د نیکوتینکننده  دریافت)

 باشند. می M±SEصورت  به ها با گروه کنترل وجود دارد. دادهمایشی های آز گروه ها در تمامی فولیکولاین ای بین جمعیت  مالحظه قابلتفاوت 

، در بین گروه کنترل های مقدماتی آترتیک در تعداد کل فولیکول 

وجود  (p<111/1) داری اختالف معنیهای آزمایشی،  و گروه

در بین  ها همچنین در تعداد کل این فولیکولداشت. 

داری مشاهده گردید  های آزمایشی، اختالف معنی خودگروه

 (. 2)نمودار شماره 
 

های آترتیک ثانویه و گراف  چنین وضعیت برای جمعیت فولیکول

و دوم نیز وجود  آزمایشی اول های گروه ،در بین گروه کنترلنیز 

های آزمایشی در این دو مورد،  داشت، ولی بین خودگروه

 .(1شماره  )نمودارداری مشاهده نشد  اختالف معنی
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کننده  دریافتگروه آزمایشی اول )گراف بین گروه کنترل و و ثانویه  ،اولیه ،آترتیک مقدماتی یهای تخمدان مقایسه آماری جمعیت فولیکول: 2نمودار شماره 

  .(باالدوز با نیکوتین کننده  دریافتدوز پایین(، گروه آزمایشی دوم )با نیکوتین 

 باشند. می M±SEصورت  به ها داده .با گروه کنترل وجود داردمایشی های آز گروه ها در تمامی فولیکولاین ای بین جمعیت  مالحظه تفاوت قابل

اختالف های آزمایشی اول و دوم نیز  در بین گروه کنترل، گروه 

 داشت، اما وجود کیستیک های  داری در تعداد کل فولیکول معنی

 

ها، بین  دار در جمعیت این فولیکول گونه اختالف آماری معنی هیچ

 .(3)نمودارشماره (p<10/1دو گروه آزمایشی مشاهده نشد )

 
دوز پایین(، گروه با نیکوتین کننده  دریافتکیستیک بین گروه کنترل و گروه آزمایشی اول )ی های تخمدان مقایسه آماری جمعیت فولیکول: 9نمودار شماره 

  .(باالدوز با نیکوتین کننده  دریافت) دومآزمایشی 

 .باشند می M±SEصورت  به ها وجود دارد. داده های آزمایشی کیستیک در بین گروه کنترل و گروههای  داری در تعداد کل فولیکول اختالف معنی
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 بحث 
نیکوتین یک آلکالوئید دارویی فعال و ماده اعتیادآور دود سیگار 

بارها مورد  ،باروریو  است و اثرات آن بر روی سیستم تناسلی

. برای مثال نیکوتین با افزایش (12،1) قرار گرفته است بررسی

نتایج حاصل  .شود گنادها می ها باعث ایسکمی ترشح کاتکول آمین

ی سالم و ها کاهش تعداد فولیکولدهنده  ، نشانمطالعه حاضر از

به مقادیر  در پی تزریق نیکوتین های آترتیک، افزایش فولیکول

همه بر باشد که  گرم بر کیلوگرم در وزن بدن می میلی 2/1و  2/1

 عوارض جانبی نیکوتین داللت دارد. 

 ،شده با نیکوتین های آزمایش تخمدان موش در مطالعه حاضر

        تحلیل فولیکولی باالیی را نشان داد و مدارکی از فساد بافت 

تحلیل بخشی از براساس نتایج تحقیقات گذشته، در  به دست آمد.

بافت مردگی  ؛روز بعد از مصرف نیکوتین 61 و 31تخمدان در 

ین بدون ایجاد تغییراتی در شکل ئاولیه، ثانویه و تصلب شرا

در این تحقیق تصلب بافت، تحلیل  .است مشاهده قابل ها فولیکول

تحلیل قسمت داخلی تخمدان و رحم بعد از مصرف  ،فولیکولی

دلیل یائسگی زودرس در میان به به احتمال زیاد  ؛مزمن نیکوتین

افزایش تعداد  نیز سایر محققان بوده است.افراد سیگاری 

رحم  های برگشتی در تخمدان و کاهش ضخامت عضله فولیکول

شده با نیکوتین  های زال آزمایش آندومتریوم را در موش و

رشد و  در روند. به دلیل اینکه استروئیدها (12) ندا هگزارش کرد

تحلیل بافت  هستند،نیاز مورد  های تولیدمثلی زنان توسعه اندام

تواند با عامل بازدارندگی  نمی تخمدان و رحم در این تحقیق

. نیکوتین با (0،2) ه نیکوتین مرتبط باشدوسیل استروژنی القاشده به

تولید استروژن یا توانایی استروژن برای تنظیم رشد فولیکولی 

 خیرأت 2111 سالنیز در  Bolarinwaو   Iranloye.یابد تداخل می

گزارش را  گذاری بعد از مصرف نیکوتین در تخمک ایجادشده

 ، موجبمصرف نیکوتینمتعاقب (. کاهش استروژن 10)کردند 

اضر نیز حمطالعه نتایج . (10شود )  نیز میکاهش وزن تخمدان 

چنین وضعیتی را نشان  خوبی خصوص در دوز زیاد نیکوتین به به

دهد مصرف نیکوتین منجر به  . شواهد مطالعات پیشین نشان میداد

(. 16)شده است تاًخیر عملکرد تخمدان در فرزندان بالغ ماده 

نیکوتین  آزمایشهایکه تحت  یغلظت کوتینین سرم در حیوانات

 . دهد نشان می افزایشگیرند  میقرار 

 

پس از آن بر  و جنیننیکوتین بر روی  ثیرم آبستنی تأچهارماه در 

آن قرار در معرض که در طول این آبستنی  شده نوزادان تازه متولد

رشدن، طول دوره دابودن دوره بار بر روی طوالنیتواند  دارند می

که در یک وهله به  لد زنده، تعداد نوزادانیبارداری، شاخص تو

آیند، وزن نوزاد به هنگام تولد، کل وزن نوزادان یک  دنیا می

دوره زایمان، نسبت جنسیت و بقای آن تا از شیرگرفتن نوزاد 

بر روی این عوامل تاًثیری  گذار باشد، اما در ماه ششم آبستنیتاًثیر

بار نیکوتین  اثرات زیانبنابراین، براساس این گزارش  .(16) ندارد

 در اوایل آبستنی نسبت به اواخر آن بر روی جنین بیشتر است. در

شده که در معرض نیکوتین قرار  جنین و نوزادان تازه متولد

توجهی در  گیرند، پروژسترون سرم بیشتر بوده و کاهش قابل می

شود. قرارگرفتن جنین و  نسبت استرادیول به پروژسترون دیده می

شده در برابر نیکوتین موجب نقص توانایی  تازه متولد نوزادن

شود.  باروری و تغییر پیدایش استروئید تخمدان در نوزادان ماده می

 یدارای تاًثیرات معکوس ،تنهایی بر عملکرد تخمدان نیکوتین به

نیکوتین بر روی  ، افزودنکشت در محیط است برای مثال

تولید پروژسترون و  در فولیکولی موجب تغییر های سلول

 ،مطالعات پیشینبراساس نتایج  .(11-12شود ) میاسترادیول 

های بالغ موجب افزایش تعداد  مصرف نیکوتین در موش

چرخه استروس، نقص   نظمی های آترتیک، بی فولیکول

 شود. گذاری و تغییر غلظت هورمون استروئید تخمدان می تخمک

           با کاهش  یننشان داده شد نیکوت یک تحقیق دیگر در

         غده  -جذب پروتئین موجب تغییر محورهای آدرنال

روزگی شده و  11هیپوتاالموس و ترشح غدد جنسی تا  -هیپوفیز

 سالگی توجه عملکرد تولیدمثل تا یک موجب بازداشتن قابل

رسد قرارگرفتن جنین و نوزادان تازه  می نظر . به(21) شود می

غده هیپوفیز  ،نیکوتین بر روی عملکرد تخمدانمتولدشده در برابر 

ریزی  و هیپوتاالموس دارای تاًثیرات منفی است و منجر به برنامه

توجهی عملکرد تولیدمثل را  به میزان قابل مجدد تخمدان شده و

گونه که اشاره گردید عملکرد طبیعی رشد  دهد. همان کاهش می

های سالم  گذاری و در نتیجه تولید تخمک تخمک ؛فولیکولی

 که (21) دباش میهای گرانولوزا  وابسته به ترشح استروژن از سلول

 ،مترشحه از هیپوفیز FSHهورمون  باهای گرانولوزا  تحریک سلول

 . (22) ارتباط تنگاتنگ دارد
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، LHهای  گونه بیان کرد که کاهش ترشح هورمون توان این می 

FSHهای گرانولوزا،  لیل سلول، پروالکتین و استروژن متعاقب تح

های تخمدانی  یر افتادن رشد فولیکولی و کاهش فولیکولأخبا به ت

 شدهوارد بافت تخمدانی  آسانی بههمراه است. نیکوتین و کوتینین 

های  ازدیاد فولیکول. یکی از علل ندشو می DNAسبب آسیب و 

دار همراه بوده و عدم حضور  های دانه با تحلیل سلول که آترتیک

هایی که تحت آزمایش نیکوتین قرار  در موش  حفره آنترومی

باشد.  غده هیپوفیز مربوط می FSHنامناسب  توزیعاند به  گرفته

پالسما نیاز دارد. به  LHو  FSHگذاری به افزایش غلظت  تخمک

 منجر به عدم رهاسازی غدد جنسی نیکوتین احتمال زیاد

که با  شود میگذاری  )گنادوتروپین( و در نتیجه عدم تخمک

 in vitroروش که به  ای . مطالعه(23است ) ههمراکاهش جسم زرد 

اثر نیکوتین و کوتینین بر روی آنالیز پارامترهای  زمینهدر 

به  ،مدت سیگار ها صورت گرفت نشان داد مصرف کوتاه فولیکول

که  ، درصورتیگذار استتاًثیر ها نسبت کمتری بر روی فولیکول

صورت مزمن مورد استفاده قرار  اگر نیکوتین با غلظت بیشتر و به

های آترتیک را  میزان فولیکول یدار معنی صورت تواند به گیرد می

های ماده صورت  که بر روی رت ای افزایش دهد. از طرفی، مطالعه

نیکوتین و کوتینین با مصرف سیگار   سرمیسطح  گرفت نشان داد

با تکامل مؤثر بوده که و بر فرآیند فولیکوژنز  یابد میافزایش 

 (. 22) یابد میتخمک و رسیدن آن تداخل 

 

های تحقیق حاضر، نیکوتین در یک الگوی وابسته به  براساس یافته

روز مصرف( موجب  21دوز در یک چرخه جنسی )به مدت 

 شود. آترزی فولیکولی میافزایش مرگ و یا 

 

 گیری نتیجه
ایجاد ضایعات  درمصرف نیکوتین نشان داد نتایج تحقیق حاضر 

های موش صحرایی که باعث جلوگیری از  سلولی در تخمدان

های نواحی مختلف تخمدان از  فعالیت معمولی و نرمال سلول

، شود های الیه تکی می سلولو  های الیه گرانولوزایی جمله سلول

های مختلف موجود در  فعالیت معمولی بافت ،. بنابرایناست مؤثر

نتیجه  مصرف نیکوتین دچار اختالل شده و در در پی ها تخمدان

گیرد. بدین ترتیب  فعالیت تولیدمثلی تخمدان تحت تأثیر قرار می

ایجاد  درهای بافت تخمدانی  تواند با اثر بر روی سلول نیکوتین می

 . نقش داشته باشدیی اختالل در باروری موش صحرا
 

 تشکر و قدردانی
از حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه به خاطر در اختیار 

قراردادن بودجه الزم برای انجام این تحقیق تشکر و قدردانی 

های  کارشناس بخش گردد. همچنین از آقای مهندس کریمی می

خاطر  شناسی دانشکده دامپزشکی به  شناسی و بافت جنین

 شود.  تکنیکی تشکر می های کمک
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