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(دریافت مقاله 97/2/4 :پذیرش نهایی)97/10/30 :

چكیده
امروزه یكی از مشكالت جوامع بشری استفاده از مواد مخدر بهخصوص کراک میباشد .هدف از این مطالعه بررسی تأثیر مصرف یک
دوز کراک بر پاسخ بیگانهخواری نوتروفیلها در موش صحرایی بود .بدین منظور  30سر موش صحرایی نر ویستار در  5گروه  6تایی
بهطور تصادفی تقسیم و در آکواریومهای شیشهای با  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریكی و شرایط یكسان تغذیههای و دسترسهی
آزاد به آب نگهداری شدند .بعد از عادت کردن به محیط جدید ،کراک با دوز  ،7/8 mg/kgبه چهار گهروه تیمهار بهه صهورت داخهل
صفاقی تزریق شد .از گروه اول  3ساعت ،از گروه دوم  6ساعت ،از گروه سوم  24ساعت و از گروه چهارم  1هفته بعد از تزریهق و
از گروه شاهد در همان روز اول ،خونگیری بعد از بیهوشی با اتر ،از طریق ورید دم بهعمل آمد .قدرت بیگانهخواری نوتروفیهلهها
بعد از مجاورت با مخمر ارزیابی گردید .کاهش معنیدار در تعداد گلبولهای سفید در زمانهای  3و  6ساعت بعد از تزریق و کهاهش
معنیدار در تعداد نوتروفیلها و افزایش معنیدار در تعداد لنفوسیتها در زمانههای  6 ،3و  24سهاعت بعهد از تزریهق مشهاهده شهد
( .)p<0/05قدرت بیگانهخواری نوتروفیلها نیز در زمانهای  3و  6ساعت بعد از تزریق کاهش آماری معنیداری نشان داد (،)p<0/05
که این امر احتماالً میتواند ناشی از تأثیر کراک بر مهاجرت بافتی ،کاهش عمر نوتروفیلها و یا احتماالً افزایش تولید رادیكالهای آزاد
توسط این ماده مخدر باشد .بنابراین مصرف کراک میتواند زمینه را برای ایجاد عفونت با کاهش تعداد گلبهولههای سهفید و کهاهش
قدرت بیگانهخواری نوتروفیلها هموار کند.
کلیدواژهها :کراک ،نوتروفیل ،بیگانهخواری ،موش صحرایی.
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بیشتری از دارو نیاز پیدا میکند و نیز هنگام تر هم بهه

مقدمه
گزارش سازمان جهانی در سال  2008نشان داد کهه

علت مقاومت به ضهد دردههای متهداول ،پروسهه تهر

سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد به اپیوئیهدها در جههان

اعتیههاد را مشههکل میسههازد ( Harvey-Lewis et al.,

حدود  200میلیون نفر را شامل میشود که در این میهان

مصرف و اعتیاد افراد به ایهن

 .)2014با توجه به افزای

سهنی 15-64

ماده مخهدر و تخریيههای غیهررابهل جبهران در رونهد

سال ،دارای مقام اول میباشد ( .)Amiri et al., 2009از

مصرف حاد و مزمن این ماده و همچنهین عفونهتههای

بین مواد مختلفی که در ایران مورد سهوء مصهرف رهرار

ایجادشده بعد از مصرف ،محققان را بی

ملهزم

میگیرنهد ،کهرا ( )crackاهمیههت ویه های پیهدا کههرده

کرده تا با روشها و داروهای جدیهد در جههت درمهان

است .این مهاده بهه سهبي ایهنکهه فارهد هرگونهه بهوی

عوارض مربوطه اردام نمایند .شناخت اثر ایهن مهاده بهر

نامطبوع و خاص میباشد ،مصرف را راحهتتر کهرده و

وضعیت سیستم ایمنی و مخصوصاً پاسخ بیگانهخهواری

به صورت مادهای کمخطر با میزان نئشهگی بهام معرفهی

نوتروفیلی ،راه را برای پیشگیری و درمان عفونتهها در

شده است ( .)Eskandarieh et al., 2013در بین جوانان

افراد معتاد همهوارتر خواههد کهرد .کوکهایین ،آلکالوئیهد

موجود در

اصلی برگ کوکا است که از برگههای بوتههای بهه نهام

بههازار ایههران اعتیههاد بههه آن را حتمههی خواهههد کههرد

 Ergthroxglom cocaبههدست میآید که مرکهز اصهلی

ایران با داشتن  2/8درصد معتاد در طیه

تنها  3بار مصرف مقدار بسیار اند

از کرا

از پی

آن آمریکای جنهوبی اسهت .کهرا

بهه صهورت

( .)Eskandarieh et al., 2013کهرا کهه گهاهی را

روی

( )rockهم خوانده میشود ،مادهای محر اسهت کهه از

تکههای بلوری است که بهه صهورت تهدخینی مصهرف

تصفیه کوکائین بهدسهت میآیهد و بهه اشهکال مختله

میشود .در ترکیي کرا  ،کوکائین ،نمک کلرید آمونیوم

تدخینی مصرف میشود .اما کراکهی کهه در ایهران رایه

و مقدار کمی آب وجود دارد .برای افزای

است از مشتقات هروئین میباشد ( Farhoudian et al.,

در تولید آن از بیکربنات سدیم هم اسهتفاده میشهود و

ایرانهی

صدائی است که هنگام گرم کردن

 .)2014آنالیزهای کروماتوگرافی  18نمونه کرا

علت نامگذاری کرا

حجم کرا

در تهران نشان داده است که مورفین ،ههروئین ،کهدئین،

بلورها در اثر تبخیر آب ایجاد میشود .نام علمهی آن ،ان

کافئین و استیل کدئین بیشترین ترکیبهات موجهود در آن

آلفا دی متیل بنز اتان آمین و یا به اختصار N α DMBA

هستند و هیچ نوع کوکائین یها آمفتهامین در آنهها یافهت

میباشد .در گذشهته کشهی ها کهرا

را میسهوزاندند،

نشههده اسههت .البتههه مقههادیری از آرامبخ ههها ماننههد

چون اعتقاد داشتند این کار باعث میشود که خدایان بهه

بنزودیازپینهها ،باربیتوراتهها و ترامهادول نیهز در ایهن

کلمپ در چهارمین سهفر

وجد بیایند .همچنین کریست

ترکیبههات یافههت شههده اسههت ( ;Amiri et al., 2009

خود مصرف کرا

 .)Eskandarieh et al., 2013یکی از علل روند افزای

کرده است .این ترکیي اولین بار از تصفیه کوکائین تهیهه

مصرف ماده مخدر ،پدیده تولرانس است که باعث ایجاد

و در اواخر تابستان  1985به بازار شهر نیویور عرضهه

مقاومت به دارو شده و فهرد در دفعهات بعهد بهه میهزان

شهده اسهت مهیباشهد ( .)Boot et al., 2000در حهال
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در بین گروهی از جوانان ایران شایع شهده

ادرار ،تهههوع ،کههمخههونی ،رن پریههدگی ،تعههري شههدید،

و بههه دومههین مههاده مصههرفی افههراد تبههدیل شههده اسههت.

دردهای شکمی و اسهال ،اختالمت در هضم و دسهتگاه

متأسفانه این شیوع بام به دلیل تفکر اشتباهی اسهت کهه

گوارشههی ،سههردرد ،لههرزش دسههتها ،تشههن  ،سههفتی

در بین جوانان بهوجود آمده است .کرا در بین جوانان

عضالت ،هپاتیت ،آبریزش دائمی بینهی ،ایجهاد زخهم،

ایران به صورت مادهای کمخطر بها میهزان نشهئگی بهام

آماس و جوشهای پوستی بهخصهوص اطهراف مخها

معرفی شهده و  95درصهد آنهها ایهن مهاده را بهه اسهم

گهوش میباشهد ( .)Eskandarieh et al., 2013کهرا

روانگردان میشناسهند .از نرهر کارشناسهان سمشناسهی

شدیداً فرد مصرفکننده را دچار خوابآلودگی میکنهد.

کرا در اصل انرژیزا و شادیآور بوده و هیچ اعتیهادی

مصرف مداوم این مهاده مخهدر در کوتهاهمهدت (مهدت

را در افههراد ب ههوجههود نمههیآورد ولههی نههوع ایرانههی آن

یکسال) منجر به ایجاد اثرات مخرب جبرانناپذیری در

اعتیادآور میباشد ،چرا که در ایهران فشهرده کهردن ایهن

بدن فرد مصرفکننده اعم از عفونت اجزای داخلی بدن،

ترکیي در آزمایشهگاهههای خهانگی انجهام میشهود کهه

پوسیدگی دندانها ،سرطان حنجره و ریه و از بین رفهتن

استاندارد نیستند .از نرر طبقهبندی فارمهاکولوژیکی ههم

بافت ریه و کبد میشود ( Beitia et al., 2000; Kocak

این ماده محر سیستم اعصاب مرکهزی اسهت و سهبي

 .)et al., 2006بهطور کلی تمام اجزائهی کهه در تمهاس

ضهربان رلهي ،همهراه بها

مستقیم با دود کرا هستند ،پوسهیده شهده و در برخهی

انرژی ،چابکی و سرخوشی میشود .از

موارد طبق گزارشهای موجود در مورد افراد معتهاد بهه

ضربان

کرا  ،میزان عفونت بدن به ردری است که اجزای بهدن

رلي ،نبض ،تنفس ،درجه حرارت بهدن و فشهار خهون،

از هم جدا شده و گوشهت زیهر پوسهت دچهار عفونهت

اشهتها،

میشهود ( .)Eskandarieh et al., 2013نوتروفیهلهها از

تعری هق شههدید ،تحریههک و هیجههان ،بیرههراری ،لههرزش

مهمترین سلولهای سیستم ایمنی ذاتی بدن میباشند که

بهخصوص در دستها ،توهمات شدید حسی ،اسپاسهم

دفاع بدن در مقابل عوامهل پهاتوژن را بهر عههده دارنهد.

عضله ،تشن و مرگ میباشهد ( .)Boot et al., 2000بها

این سلولها ،بیگانهخواری حرفهای ،بلهع

افزای

فشار خهون ،افهزای

احساس افزای

جمله اثرات آن پس از مصرف عبارت از افزای
گشادگی مردمک چشم ،رنه پریهدگی ،کهاه

افزای

مهمترین نق

ضربان رلي رگها به سهرعت منقهبض شهده و

و از بین بردن عوامل پاتوژن میباشهد .در بیمهاریههای

موجي بام رفتن فشار خون میشود که این امر میتواند

مختل  ،این فعالیت ممکن است تحت تاثیر ررار گرفتهه

و سکته منجر شهود ( Obrocki et

و از ردرت بیگانهخواری نوتروفیلها کاسته شهده و لهذا

 .)al., 1999همچنین کرا به دلیل از بین بردن اشتها و

بدن نتواند در برابر عوامل آسیيرسان مقاومتی از خهود

به حمله رلبی ،تشن

ایجاد بیخوابی ،موجي کاه

وزن شدید و سوء تغذیه

نشان دهد (.)Eskandarieh et al., 2013

میشود ( .)Eskandarieh et al., 2013اثرات بلندمهدت

بنابراین هدف از انجهام مطالعهه حاضهر ،بررسهی

آن هههم شههامل از دسههت دادن وزن بههدن ،یبوسههت،

تاثیر مصرف یهک دوز کهرا بهر پاسهخ بیگانههخهواری

بیخواب ،ضع

جنسی ،ضع

تنفسی ،اشکال در دفهع

نوتروفیلها در موش صحرایی بود.
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بخ

مواد و روشها
در این مطالعه تجربی و آزمایشگاهی ،تعداد  30سر

میکروب شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد

اسالمی واحد تبریز انجام پذیرفت:

موش صحرایی نر ن اد ویستار با میانگین وزنی 250±25

 -1تهیه کشت  24ساعته از مخمر کاندیدیا آلبیکهنس در

گرم از مرکز تکثیهر و پهرورش حیوانهات آزمایشهگاهی

محیط آبگوشت مالتوز.

دانشگاه آزاد اسالمی تبریز تهیه و بهطهور تصهادفی در 5

 -2سانتریفیوژ محیط کشت با سرعت  g1000به مهدت

گروه  6تایی (چهار گهروه تیمهار و یهک گهروه شهاهد)

 10دریقه.

تقسیم و در آکواریومهای شیشهای با بستر خها اره بها

 -3دور ریختن مایع رویی و دو بار شستشوی مخمر بها

چرخههه  12سههاعت روشههنایی و  12سههاعت تههاریکی و

اضافه کردن سالین نرمال استریل به پلت مخمر و سهپس

شرایط یکسان از نرهر غهذا و محهیط نگههداری شهدند.

سانتریفیوژ  5دریقهای در سهرعت  .g1000در نهایهت 2

دسترسی آزاد بهه آب و

میلیلیتر سالین نرمال به مخمر شستهشده اضافه شهد تها

غذا داشتند .جهت عادت کردن موشها به محیط جدید،

سوسپانسیون مخمر تشکیل شهود .مزم بهه ذکهر اسهت،

حیوانات در طول مدت آزمای

7

به مدت یک هفته هیچگونه آزمایشهی روی آنهها انجهام

چهون سوسپانسهیون مهذکور بایهد واجهد  4×10جسههم

نشد.

مخمری در هر میلیلیتر باشد ،لذا بدین منرهور و بهرای
کرا مورد نیاز با هماهنگی سهتاد مبهارزه بها مهواد

شهههمارش 100 ،میکرولیتهههر از سوسپانسهههیون مهههذکور

مخدر استان آذربایجان شرری تهیهه و بها دز 7/8 mg/kg

برداشههت گردیههده و بهها  900میکرولیتههر سههالین نرمههال

وزن بدن و با استفاده از آب مقطهر اسهتریل بههصهورت

مخلو شد تا ررهت 0/1از آن حاصهل شهود .در ادامهه،

داخل صفاری به موشها تزریق شد ( Hassani Anzabi,

چند رطره از این محلول به مم هموسهیتومتر انتقهال داده

 .)2010; Amini et al., 2013در گروههای تیمار (چهار

شد و 5مربع از مربهع بهزرگ وسهطی (واجهد  25مربهع

گروه) کرا تزریق شد ،سهپس از گهروه اول  3سهاعت

کوچک) هموسیتومتر شهمارش گردیهد .بهرای محاسهبه

بعد از تزریق دارو ،از گروه دوم  6ساعت بعد از تزریق،

نتیجه شمارش به صورت زیر عمل شد:

از گروه سوم  24ساعت بعد از تزریق و از گروه چههارم

تعههداد مخمههر در هههر میکرولیتههر از سوسپانسههیون رریههق

 1هفته بعد از تزریق ،نمونه خون بعد از بیهوشی بها اتهر

شده=تعداد شهمارش شهده اجسهام مخمهری×عکهس ررهت

از طریق ورید دم اخذ شد .یک گروه نیز به عنوان شاهد
در نرر گرفته شد که سرم فیزیولوژی استریل را بههطهور
همحجم با گروههای تیمار بهه صهورت داخهل صهفاری
دریافت کرد و در زمان صهفر ،خهونگیری از موشههای
این گروه انجام شد .در ایهن روش از خهون تهام واجهد
ضههد انعقههاد هپههارین اسههتفاده شههد و آزمههای

ارزیههابی

بیگانهخواری روی نمونههای دریافتی به شهر ذیهل در
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(10×5×)10
7

سپس به نسبت مزم ،یعنی تا حدی که تعهداد 4×10
مخمر در هر میلیلیتر سوسپانسیون مورد نرهر بههدسهت
آید ،رریقسازی انجام گرفت.
 -4گرمخانهگذاری نیم ساعته سوسپانسیون مخمر همراه
با مقدار همحجم از پالسمای گاو و یا پالسهمای مهوش
صحرایی در دمای  37درجه سلسیوس.
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 -5مخلو کردن و گرمخانهگهذاری مجهدد یهکسهاعته

 -تحلیهل آمهاری دادههها :دادهههای کمهی بهه صهورت

 500میکرولیتر از سوسپانسیون مربو به مرحله ربلی بها

میانگین±انحهراف معیهار ( )mean± SDارائهه و تحلیهل

در

آماری بها اسهتفاده از آزمهون تحلیهل واریهانس یکطرفهه

 500میکرولیتر از خون تام موشهای مورد آزمهای

( )ANOVAو آزمون تعقیبی تهوکی ( )Tukeyو توسهط

دمای  37درجه سلسیوس.

 19انجههام گردیههد .مقههادیر

 -6تهیه تعداد حدارل سه گسترش شعله شهمعی از ههر

نههرم افههزار  SPSSویههرای

نمونه روی مم شیشههای و رنه آمیزی آنهها بهه روش

 p<0/05معنیدار در نرر گرفته شد.

گیمسا.
 -7در نهایههت بهها اسههتفاده از میکروسههکو

نههوری

( )Nickon, Japanesشمارش انجام شد .بدین منرور در
هر گسترش تعهداد  50نوتروفیهل از لحها دو وی گهی
مهههورد مطالعهههه رهههرار گرفهههت :وی گهههی اول درصهههد
نوتروفیلهایی که عمل بیگانههخواری را انجهام دادهانهد
بود و وی گی دوم میانگین تعداد مخمرهای بلعیده شهده
توسهط ههر نوترفیهل بهود (.)Rezapour et al., 2008
شههمارش نسههبی و مطلههق گلبههولهههای سههفید بههه روش
رریقسازی به ترتیي با محلولهای مارکهانو ( marcano
 )solutionتوسههط دسههتگاه شههمارش سههلولی ( cell

 sysmex )counterمههدل  KX21سههاخت کشههور ژاپههن
ارزیابی شد ( .)Hassani Anzabi, 2010در این مطالعهه
کلیه مالحرهات اخالرهی و پروتکلههای کهار بهر روی
حیوانات آزمایشهگاهی مهورد تائیهد کمیتهه نرهارت بهر
حقوي حیوانات آزمایشهگاهی مرکهز تحقیقهات دارویهی
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،مدّ نرر ررارگرفت .به دلیهل
رعایت حقوي حیوانات آزمایشگاهی ،از حهدارل تعهداد
حیوانات جهت انجام این مطالعه استفاده شد.

یافتهها
دارای اسهتامینوفن،

نمونهه کهرا مهورد آزمهای

کافئین ،مورفین ،استیل کدیین ،کدیین ،هرویین ،تبهایین و
پاپاورین بود .جدول  1میانگین تعهداد تهام  WBCرا در
موشهای مورد آزمای

نشان میدهد .تعهداد  WBCدر

زمانهای  3و  6سهاعت بعهد از تجهویر کهرا کهاه
معنیدار نسبت به گروه شاهد نشان داد (.)p<0/05
جدول  2میانگین ردرت بیگانهخواری نوتروفیلها را در
زمههانهههای مختله

آزمههای

نشههان مههیدهههد .رههدرت

بیگانهههخواری نوتروفیههلههها کههاه

معنههیداری را در

زمانهای  3و  6ساعت بعد از تجویر کهرا نسهبت بهه
گروه شاهد نشان داد (.)p<0/05
جههداول  3و  4درصههد نسههبی نوتروفیههلههها و
لنفوسیتها را در موشهای مورد مطالعه نشان میدههد.
میانگین درصهد نوتروفیهلهها در زمهانههای  6 ،3و 24
ساعت بعد از تجویر کرا کاه

معنیدار ( )p<0/05و

میانگین درصد لنفوسیت افزای

معنیداری در زمانهای

 6 ،3و  24سههاعت بعههد از تجههویر کههرا نشههان داد
(.)p<0/05
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جدول  -1مقایسه میانگین تعداد تام گلبول سفید برحسي تعداد در میلیمتر مکعي در موشهای مورد مطالعه
گروه

شاهد (زمان صفر)

×103تعداد

8/51 ± 0/24a

تیمار  3( 1ساعت

تیمار  6( 2ساعت

تیمار  24( 3ساعت

تیمار ( 4یک هفته

بعد از تزریق)

بعد از تزریق)

بعد از تزریق)

بعد از تزریق)

5/0±02/91b

4/0±00/51b

7/0±34/44a

7/22±60a

حروف غیرمشابه نشاندهنده اختالف آماری معنیدار با گروه شاهد میباشد (.)p<0/05

جدول  -2مقایسه میانگین ردرت بیگانهخواری در نوتروفیلهای موشهای مورد مطالعه
گروه

شاهد (زمان صفر)

تعداد

24/4±50/12a

تیمار  3( 1ساعت

تیمار  6( 2ساعت

تیمار  24( 3ساعت

تیمار ( 4یک هفته

بعد از تزریق)

بعد از تزریق)

بعد از تزریق)

بعد از تزریق)

18/0±12/11b

15/2±14/44b

21/1±15/14a

25/4±15/15a

حروف غیرمشابه نشاندهنده اختالف آماری معنیدار با گروه شاهد میباشد (.)p<0/05

جدول  -3مقایسه درصد نسبی نوتروفیلها در موشهای مورد مطالعه
گروه

شاهد (زمان صفر)

تعداد

41/3±00/41a

تیمار  3( 1ساعت

تیمار 6( 2ساعت بعد

تیمار  24( 3ساعت

تیمار ( 4یک هفته

بعد از تزریق)

از تزریق)

بعد از تزریق)

بعد از تزریق)

35/2±2/11b

34/4±81/62b

36/3±22/13b

42/2±51/28a

حروف غیرمشابه نشاندهنده اختالف آماری معنیدار با گروه شاهد میباشد (.)p<0/05

جدول  -4مقایسه درصد نسبی لنفوسیتها در موشهای مورد مطالعه
گروه

شاهد (زمان صفر)

تعداد

56/2±44/8a

تیمار  3( 1ساعت

تیمار  6( 2ساعت

تیمار  24( 3ساعت

تیمار ( 4یک هفته

بعد از تزریق)

بعد از تزریق)

بعد از تزریق)

بعد از تزریق)

60/5±71/41b

62/3±94/71b

60/4±61/19b

53/7±55c

حروف غیرمشابه نشاندهنده اختالف آماری معنیدار با گروه شاهد میباشد (.)p<0/05

بحث و نتیجهگیری
نمونه کرا مورد استفاده در این مطالعهه از لحها

کرا

از طریهق اسهتر هیهدرولیتیک اسهت و مههمتهرین

متابولی هت حاصههل از متههابولیزه شههدن آن بنزویلیگههونین

ترکیبات (استامینوفن ،کافئین ،مهورفین ،اسهتیل کهدیین،

( )benzoylecgonineاسههت .سههایر متابولیههتهههای آن

کهدیین ،ههرویین ،تبهایین و پاپهاورین) مشهابه بها نتهای

عبارتند از اکگونین ( )ecgonineو متیل اسهتر اکگهونین

بررسی فرهودیان و همکاران در سال  ،2010اخگهری و

( )methyl ester ecgonineکوکهههائین و مشهههتقات آن

همکاران در سهال  2012و امینهی و همکهاران در سهال

باعث تحریک سیستم عصبی مرکزی میشهوند کهه ایهن

 2013بهود ( Farhoudian et al., 2010; Akhgari et

تحریک معمومً  20دریقه تا چند ساعت بعد از مصهرف

.)al., 2012; Amini et al., 2013

بروز کرده و به نحوه مصرف ،درجه خلهوص و دوز آن

کرا

ابتدا در کبد متابولیز میشود .یک درصهد آن

نیز بدون تغییهر از ادرار دفهع میشهود .متهابولیزه شهدن
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بستگی دارد .از عوارض تحریکی آن میتوان به افهزای
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ضهربان رلهي و
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حالت خوشی اشاره کرد .از عوارض دیگهر آن اسپاسهم

معنیدار در تعداد گلبولهای سفید مشاهده شهد کهه بها

عههروي کرونههر ،ایسههت رلبههی ،برونکههو اسپاسههم ،تههي،

یافتههای ما همخوانی دارد.

ائوزینوفیلی سیستمیک و ریوی ،درد رفسه سینه ،سهختی

مههواد مخههدر بههر سیسههتم ایمنههی اثههر گذاشههته و

تهنفس و ژن یویهت میباشهد (.)Dyssalar et al., 2008

کموتاکسی ماکروفاژها را سرکوب میکنند که ایهن تهاثیر

مهمترین مکانیسم عملکرد کوکائین و کرا بلوکهکهردن

بیشتر در مورد مورفین بررسی شده است .مصرف مهواد

پروتئینهای انتقال دوپامین و سروتونین است که باعهث

مخههدر بهههخصههوص مههورفین و کههرا باعههث کههاه

این دو نوروترانسمیتر در مغز میشود .همچنهین

مقاومت در برابر عفونتهها شهده و منجهر بهه افهزای

افزای

این مواد کانهالههای سهدیم را در نهرونهها نیهز بلهو

مههرگومیههر ناشههی از بیمههاریهههای عفههونی میشههوند.

میکنند و چنین استنبا میشود که عوارض ایجهادشهده

اپیوئیدها ممکن است سیستم ایمنی را از طریق تأثیر بهر

می تواند ناشی از این موارد باشد .همچنهین کوکهائین و

پرولیفراسیون لنفوسیتها ،تولید آنتیبادی و کموتاکسهی

وزن

تعدیل کنند ،اما فعالیت سهیتولیتیک سهلولههای کشهنده

میشوند (.)Magee et al., 1998; Amini et al., 2013

(نوتروفیلها) و پاسخ پرولیفراتیو لنفوسهیتهها را مههار

در بررسی حاضهر تعهداد  WBCبعهداز مصهرف کهرا

میکنند ( .)Way et al., 2000; Roy et al., 2004

کرا

کاه

باعث کاه

جذب مهواد غهذایی و کهاه

معنیداری نشان داد که ایهن امهر ناشهی از تهأثیر

از طهرف دیگههر بعهد از تجههویر کهرا در بررسههی

مستقیم این ماده بر سیسهتم ایمنهی اکتسهابی اسهت کهه

حاضر ،عالوه بر کهاه

تعهداد  WBCو نوتروفیهلهها،

تخریي گلبولهای سفید و یا پی سازهای آن را سهبي

کاهشی در عملکرد فاگوسیتوزی نوتروفیلها نیهز اهاهر

میکند.

در

شده و فرد را مستعد بیماریهای عفونی مختل
افزای

تولید رادیکالهای آزاد و افزای

شد که این امر به احتمال زیاد مربو به اثرات کرا

مهاجرت بافتی

خود ساختار نوتروفیلها است .شهاید تغییهر در توانهایی

تولیهد نوروترانسهمیترها و

چسبندگی نوتروفیلها به عوامل خارجی و یها تغییهرات

هیستامین میباشهد ،مهیتوانهد ایجهاد شهود .در مطالعهه

تولیههد رادیکالهههای آزاد باعههث

که احتمامً بهه دلیهل افهزای

حسنی و همکاران در سال  2010یک افهزای
 1ساعت بعد از تجویز کرا

در زمهان

مشهاهده شهده اسهت کهه

غشههاء در اثههر افههزای
کاه

در بیگانهخواری نوتروفیهلهها میشهود .در ایهن

مطالعه تعداد نوترفیلها بعداز مصرف دارو کاه

نشهان

ناشههی از اسههترس تزریههق دارو و تولیههد هورمههونهههای

داد و به دلیل کاه

کورتیکواسهتروئیدی اسهت (.)Hassani Anzabi, 2010

نسبی نشان دادند .بقیه سلولها تغییرات معنیداری نشان

اما از آنجائیکه در مطالعه حاضر ،اولهین زمهان بررسهی

ندادند .مصرف مواد مخدر و اپیوئیدها بهه دلیهل اتصهال

تاثیر کرا  3 ،ساعت بعد از تزریق بوده است ،لهذا ایهن

آنها به آلبومین و یا تحریک محور هیپوفیز-هیپوتامموس

زمهان تههاثیر مهورد مقایسههه رههرار نگرفتهه اسههت ،امهها در

باعث تحریک سیستم ایمنی هومهورال و افهزای

تولیهد

زمانهههای  6 ،3و  24سههاعت بعههد از تزریههق ،کههاه

لنفوسیتها میشوند که این امهر میتوانهد دلیلهی بهرای
افهزای

نوترفیلها ،لنفوسیتها نیز افهزای

لنفوسهیتهها تلقهی شهود ( Dyssalar et al.,
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 .)2008در تحقیقههی کههه دیس هامر و همکههاران در سههال

 .)Latimer et al., 2003هال و همکاران در سهال 1996

گاماگلوبولین در افهراد معتهاد

نیز طهی مطالعههای اعهالم کردنهد کهه پهس از مصهرف

را ،به دلیل تحریک ایمنهی هومهورال و تحریهک تولیهد

پیدا میکند که ناشهی

 2008انجام دادند ،افزای
لنفوسههیت و افههزای

میههزان عفونههت اعههالم کردنههد

( .)Dyssalar et al., 2008افزای

تعداد لنفوسیتها در

اکستازی تعداد لنفوسیتها کاه

از استرس ایجادشده در نتیجهه تزریهق دارو و همچنهین
آزاد شدن کورتیزول میباشد (.)Hall et al., 1996

مطالعه ایشان با یافتههای ما همخوانی دارد .در حیوانات

نتای این مطالعه نشان مهیدههد کهه مصهرف یهک دوز

ایمنی

تعهداد

آزمایشگاهی در زمان مصرف مزمن کرا  ،کاه

کرا

میتواند سیستم ایمنی اکتسابی را با کاه

سلولی گزارش شده است ( ،)Roy et al., 2004که ایهن

گلبولهای سفید و همچنین کاه

یافته نیز بها نتهای مطالعهه مها همخهوانی دارد .مصهرف

نوتروفیلها تحت تاثیر ررار دهد و در نتیجه فرد مسهتعد

اپیوئیدها میتواند اخهتالمت کمهی و کیفهی فاگوسهیتوز

ابتال به بیماریهای عفونی مختل

عملکهرد فاگوسهیتی
گردد.

نوتروفیلها را باعهث شهود ( .)Roy et al., 2004نتهای
مطالعه فوي نیز با یافتههای ما همخهوانی دارد .در مهورد
تأثیرات کرا

سپاسگزاری

بهر فاکتورههای خهونی اطالعهات کهاملی

نویسندگان از مسئولین محترم ستاد مبارزه بها مهواد

وجود نهدارد ولهی برخهی مطالعهات در مهورد تهأثیرات

مخدر که نهایهت همکهاری در ایهن مطالعهه را داشهتند،

اِکستازی بر برخی پارامترهای خونی انجام گرفته اسهت.

کمال تشکر و ردردانی دارند.

متمیر و همکاران در سهال  2003طهی مطالعهاتی نشهان
دادند که استرس تجویز دارو میتواند تعداد نوتروفیلهها
و گلبولهای سهفید را افهزای

دههد ( Latimer et al.,

 .)2003این موضهوع بها آزاد شهدن کهورتیزول پهس از
مصرف دارو تهوجی پهذیر اسهت ( ;Mas et al., 1999
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