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چکیده
زمینه و هدف :متیل فنیدات ،از داروهای رایج در درمان بیماری بیش فعالی کودکان است .استفاده از این ترکیب با افزایش میزان فعالیت دستگاه عصبی
مرکزی و سطح هوشیاری همراه است .متیل فنیدات با مهار گیرنده های دوپامینی باعث افزایش سطوح دوپامین خارج سلولی میگردد .مطالعات مختلف اثرات
این ترکیب بر اندامهای مختلف را مورد ارزیابی قرار دادهاند بااینوجود ،تاکنون مطالعه مقایسه ای هدفمندی در مورد اثرات وابسته به زمان متیل فنیدات بر
ساختمان میکروسکوپی کبد در جنس نر و ماده صورت نگرفته است.
مواد و روشها :سطوح سرمی آنزیمهای کبدی ( )ALT, AST, ALPو نمونههای بافت کبد موش های صحرایی نر و ماده بالغ که به مدت دو و هشت هفته تحت
درمان با متیل فنیدات ( ) 10 mg/kg/dayقرار داشتند ،جهت مطالعه آماده شد .مطالعات هیستومورفومتری بافت کبد به کمک دوربین مجهز به نرمافزار آنالیز
تصاویر صورت گرفت .مطالعه هیستوشیمیایی بافت کبد به روش  Oil Red Oانجام شد.
نتایج :سطوح سرمی آنزیمهای کبدی در گروه های تحت درمان در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت .این افزایش در حیوانات ماده بیشتر بود .شاخصهای
مورفومتری بافت کبد به دنبال مصرف متیل فنیدات در موش های صحرایی نر و ماده در مقایسه با گروه کنترل تا حدودی کاهش یافت .این کاهش در مصرف
طوالنیمدت متیل فنیدات و نیز در موشهای صحرایی ماده نمود بی شتری داشت .در مطالعات هیستوشیمیایی بافت کبد ،اختالف بارزی بین گروههای تحت
مطالعه مشاهده نگردید.
نتیجهگیری :این تحقیق نشان داد که مصرف متیل فنیدات بهویژه بهصورت طوالنیمدت میتواند سطوح سرمی آنزیمهای کبدی و ساختار میکروسکوپی کبد
را تحت تأثیر قرار دهد که در این میان ،تغییرات مشاهدهشده با توجه به جنس حیوان در موشهای صحرایی ماده بیشتر است که میتواند بازگوکننده تأثیرپذیری
بیشتر جنس ماده از اثرات جانبی متیل فنیدات باشد.
کلمات کلیدی :موش صحرایی ،متیل فنیدات ،کبد

مقدمه
متیل فنیدات (ریتالین) از مشتقات آمفتامین بوده و برای
درمان سندرم بیش فعالی کودکان و نیز برای درمان اختالالتی
نظیر سندرم تاکی کاردی ،افسردگی و اختالالت خواب
مورداستفاده قرار میگیرد ( .)4-1مصرف این ترکیب موجب
*نویسنده مسئول :داود کیانی فرد ،بخش بافتشناسی ،گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
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بهبود فرآیند تمرکز و یادگیری میشود که خود عامل ایجاد
رفتارهای سوءمصرف این دارو است ( .)2متیل فنیدات باعث
افزایش فعالیت سیستم عصبی مرکزی میگردد ( .)5 ،2این
عملکرد از طریق افزایش و بقای هوشیاری ،مقابله با خستگی و
بهبود دقت انجام میگیرد و همین موضوع زمینه سوءمصرف دارو
را فراهم میکند ( .)9-6این ترکیب یکی از بهترین جایگزینهای
دارویی برای آمفتامینها و متادون در درمان اعتیاد به کوکائین
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دوره بالینی پزشکی

مواد و روشها
در این مطالعه تعداد  40موش صحرایی بالغ نر و ماده تحت
مطالعه قرار گرفتند .آزمایشهای تجربی و مطالعات میکروسکوپی
به ترتیب در محل پرورش و نگهداری حیوانات آزمایشگاهی بخش
فیزیولوژی و بخش بافتشناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه
تبریز انجام گردید .تمام مراحل کار با حیوانات آزمایشگاهی زیر
نظر دانشگاه تبریز و بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی (مصوبه  28فروردین  )1385بر مبنای
پروتکل هلسینکی انجام گرفت .حیوانات در محیطی با درجه
حرارت  22 ± 2درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی  55درصد و
تحت شرایط  12ساعت روشنایی و  12ساعت تاریکی نگهداری
شدند .تغذیه تمام حیوانات یکسان بوده (غذای پلت استاندارد
شرکت خوراک دام آذربایجان) و آب مصرفی آنها از آب شیر
شهری تأمین گردید.
در این مطالعه متیلفنیدات هیدروکلراید ( ®RUBIFEN
BARCELONA,
 )SPAINبه میزان

S.A.

RUBIO,

LABORATORIES

 10میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن
به روش گاواژ دهانی استفاده گردید ( .)15 ،14گروههای پنجگانه
شامل گروه کنترل متشکل از چهار سر موش نر و چهار سر موش
ماده ،گروه حیوانات نر دریافتکننده متیل فنیدات به مدت دو
هفته ،گروه حیوانات نر دریافتکننده متیل فنیدات به مدت
هشت هفته ،گروه حیوانات ماده دریافتکننده متیل فنیدات به
مدت دو هفته و گروه حیوانات ماده دریافتکننده متیل فنیدات
به مدت هشت هفته بود.

1249

نتایج
بررسی سطوح سرمی آنزیمهای کبدی
جدول  1میانگین سطوح سرمی آنزیمهای کبدی را در
گروههای مختلف نشان میدهد .بر این اساس ،میانگین غلظت
سرمی آسپارتات ترانس آمیناز در سه گروه از گروههای چهارگانه
دریافتکننده متیل فنیدات در مقایسه با گروه کنترل افزایش
یافت .همچنین ،استفاده طوالنیمدت از متیل فنیدات باعث
افزایش سطوح سرمی این آنزیم شد .در این میان ،میانگین غلظت
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و هروئین است ( .)10متیل فنیدات میتواند از نورونها در مقابل
اثرات سمیت عصبی بیماری پارکینسون و سوءمصرف مت
آمفتامینها محافظت نماید (.)11
مطالعات مختلف اثرات سوء این دارو بر اندامهای بدن را مورد
ارزیابی قرار دادهاند .کاهش میزان رشد ،کاهش وزن بدن و تغییر
در وزن اندامهایی نظیر مغز ،قلب ،طحال و پروستات از اثرات
ریتالین بر اندامهای بدن است ( .)9-7مطالعات بالینی و
آزمایشگاهی گذشته نشان داده است که استفاده از ریتالین
میتواند موجب بروز ضایعاتی در بافت کبد گردد (.)13 ،12
با توجه به اهمیت فعالیت طبیعی کبد در متابولیسم ترکیبات
اگزوژن و دفع سموم و مواد زائد ،در این مطالعه ساختمان
میکروسکوپی بافت کبد به دنبال مصرف متیل فنیدات بررسی
گردید.

در انتهای دوره بهمنظور نمونهبرداری بافتی ،حیوانات توسط
دوز باالی کتامین ( )200 mg/kgو رامپون ( )40 mg/kgآسان
کشی شدند .بهمنظور بررسی فعالیت آنزیمی کبد ،سطوح سرمی
آالنین ترانس آمیناز ( ،)ALTآسپارتات ترانس آمیناز ( )ASTو
آلکالین فسفاتاز ( )ALPموردسنجش قرار گرفت .سپس بافت
کبد از بدن جداشده پس از بررسی ماکروسکوپیک ،جهت انجام
مطالعات بافتشناسی در محلول فرمالین بافری  10درصد قرار
گرفت .متعاقب فرآیند تثبیت بافتی ،جهت مطالعه هیستوشیمی
به روش  Oil Red Oبرش نمونهها با استفاده از دستگاه
کرایوستات به روش  Frozen Sectionو مطالعات
هیستومورفومتری به روش هماتوکسیلین -ائوزین بر روی
نمونهها صورت گرفت.
بهمنظور مطالعه هیستومورفومتری بافت کبد ،پس از تهیه
مقاطع هیستولوژیک و رنگآمیزی هماتوکسیلین ائوزین،
اسالیدهای تهیهشده با درشتنمایی  400برابر با کمک دوربین
مدل Dino-Eye Eyepiece Camera AM7023B (Dino-Lite
 Digital Microscope).تحت آنالیز قرار گرفت .تصاویر
بهدستآمده به کمک نرمافزار آنالیز تصاویر ( Dino-Lite image
 )analysis system softwareموردبررسی قرار گرفتند .در مطالعه
مورفومتریک بافت کبد ،فاکتورهایی نظیر ضخامت کپسول
همبندی کبد ،قطر ورید مرکز لبولی ،قطر سینوزوئیدها و قطر
هپاتوسیتها اندازهگیری شده و باهم مقایسه گردید.
در این مطالعه ،نتایج با استفاده از بسته نرمافزاری Graphpad
 Prismنسخه  5.04بررسی گردیدند .جهت آنالیز دادهها از آنالیز
واریانس یکطرفه و تست تکمیلی توکی برای مقایسه
میانگینهای بهدستآمده بین گروههای موردمطالعه استفاده
گردید .مقدار ( )p<0.05برای تعیین سطح معنیداری بین
گروهها در نظر گرفته شد.
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جدول  -1سطوح سرمی آنزیمهای کبدی در گروههای مختلف تحت مطالعه

کنترل

26/20±11/53

36/4±13/89a

67/80±12/27

حیوانات نر دریافتکننده دو هفته متیل فنیدات

24/80±9/01

37±9/14a

65/10±7/83

حیوانات نر دریافتکننده هشت هفته متیل فنیدات

33/80±8/06

51/60±15/97

67/10±10/99

حیوانات ماده دریافتکننده دو هفته متیل فنیدات

29/30±10/67

47/30±12/42

69±12/26

حیوانات ماده دریافتکننده هشت هفته متیل فنیدات

37/80±11/71

57±9/98

74/90±8/41

نتایج بر اساس (انحراف معیار±میانگین) نمایش داده شده است .واحد اندازهگیری :واحد بینالمللی بر لیتر :)a( .اختالف معنیدار در مقایسه با گروه حیوانات
ماده دریافتکننده هشت هفته متیل فنیدات (.) p=0/001

خونی آسپارتات ترانس آمیناز در موشهای صحرایی ماده در
مقایسه با حیوانات نر افزایش بیشتری یافت.
سطوح سرمی آالنین ترانس آمیناز در تمام گروههای
دریافتکننده متیل فنیدات در مقایسه با گروه کنترل افزایش
یافت .بیشترین میزان این افزایش در موشهای صحرایی ماده که
هشت هفته تحت درمان با متیل فنیدات قرار داشتند مشاهده
گردید .تغییرات مشاهدهشده در سطوح سرمی آلکالین فسفاتاز
همانند تغییرات مربوط به آنزیم آسپارتات ترانس آمیناز بود.
نتایج حاصل از مطالعه هیستوموروفومتری بافت کبد
نمودار  1میانگین شاخصهای مختلف مورفومتری کبد را در
گروههای مختلف نشان میدهد .میانگین ضخامت کپسول
همبندی کبد (نمودار  )1-Aدر گروههای دریافتکننده متیل
فنیدات بهاستثنای موشهای نر دریافتکننده متیل فنیدات به
مدت دو هفته در مقایسه با گروه کنترل افزایش نشان داد ولی
این افزایش به سطح معنیدار آماری نرسید .در این میان،
میانگین قطر هپاتوسیتها (نمودار  )1-Bدر تمام گروههای
دریافتکننده متیل فنیدات در مقایسه با گروه کنترل کاهش
یافت .این کاهش به دنبال مصرف طوالنیمدت این ترکیب در

حیوانات نر و ماده کاهش معنیداری یافت ( .)p<0.05همچنین،
قطر هپاتوسیتها در موشهای ماده در مقایسه با موشهای نر
کاهش بیشتری نشان داد .تغییرات مشاهدهشده در میانگین قطر
ورید مرکز لبولی (نمودار  )1-Cدر بین گروههای مختلف نشان
داد که شاخص مذکور در گروههای دریافتکننده متیل فنیدات
در مقایسه با گروه کنترل کاهش غیر معنیداری یافت .در این
رابطه ،بیشترین کاهش در بین موشهای صحرایی ماده
دریافتکننده متیل فنیدات به مدت هشت هفته مشاهده گردید.
میانگین قطر سینوزوئیدهای کبدی (نمودار  )1-Dدر گروههای
دریافتکننده متیل فنیدات در مقایسه با گروه کنترل افزایش
یافت .دراینبین ،میانگین این شاخص به دنبال مصرف بلندمدت
این ترکیب در مقایسه با مصرف کوتاهمدت افزایش بیشتری نشان
داد .همچنین ،میانگین شاخص مذکور در موشهای صحرایی
ماده در مقایسه با موشهای صحرایی نر افزایش بیشتری نشان
داد.
مطالعه هیستوشیمیایی کبد به روش Oil Red O

نتایج مطالعه میکروسکوپی نشان داد (شکل  )1که بافت کبد
در موشهای صحرایی گروه کنترل از لبولهای کالسیک تشکیل
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گروههای تحت مطالعه

)AST (U/l

)ALT (U/l

)ALP (U/l
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 (*) اختالف معنیدار در.میانگین) نمایش داده شده است± نتایج بر اساس (انحراف معیار. نتایج حاصل از مطالعات مورفومتری بافت کبد-1 نمودار
مقایسه با گروه کنترل
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بیشتری مشاهده گردید که حاوی شریان کبدی ،ورید پورتال و
مجرای صفراوی کوچک بود (شکل .)1نتایج مطالعه میکروسکوپی
بافت کبد جهت ردیابی چربی نشان داد که در بافت کبد در
موشهای صحرایی گروه کنترل ،سلولهای کبدی معموالً فاقد
ذخایر چربی بوده و گاهی در برخی سلولهای کبدی چربی
بهصورت پراکنده در سیتوپالسم وجود دارد (شکل .)1نتایج
حاصل از بررسی چربی در سلولهای کبدی گروههای تحت

شکل -1مقطع عرضی بافت کبد در گروههای مختلف تحت مطالعه :A .بافت کبد موش صحرایی گروه کنترل .طنابهای سلولی از هپاتوسیتها (پیکان مشکی) قابل
مشاهده است .سینوزوئیدهای کبدی در حدفاصل ستونهای هپاتوسیتی مشاهده میگردد (پیکان قرمز)؛  :Bبافت کبد موش صحرایی گروه کنترل .سلول کبدی با هسته
کروی و روشن (پیکان سفید) قابل مشاهده است .ماکروفاژ موجود در فضای سینوزوئیدی مشاهده میگردد (پیکان قرمز)؛  :Cبافت کبد موش صحرایی نر گروه دو هفته.
لبول پورتال کبدی به همراه ستونهای سلولی قابل مشاهده است .سلولها ی کبدی فاقد قطرات چربی در سیتوپالسم هستند؛  :Dبافت کبد موش صحرایی نر گروه هشت
هفته .لبول پورتال کبدی به همراه ستونهای سلولی قابل مشاهده است .سلولهای کبدی فاقد قطرات چربی در سیتوپالسم هستند؛  :Eبافت کبد موش صحرایی ماده
گروه دو هفته .ساختار بافتشناسی با سایر گروهها تفاوت چشمگیری ندارد؛  : Fبافت کبد موش صحرایی ماده گروه هشت هفته .وجود قطرات چربی با واکنش نسبتاً
ضعیف در سیتوپالسم هپاتوسیتها قابل مشاهده است (پیکانهای سفید) .رنگآمیزی  ،Oil Red Oدرشتنمایی تصویر  200 Aبرابر ،سایر تصاویر  400برابر.
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یافته است .در هر لبول طنابهایی از سلولهای کبدی مشاهده
گردید که بهصورت شعاعی در اطراف ورید مرکز لبولی قرار
داشتند .طنابهای سلولی مذکور توسط سینوزوئیدهای خونی
نازکی از یکدیگر جداشده بود .سلولهای کبدی (هپاتوسیتها)
بهصورت چندوجهی مشاهده شدند .هر سلول کبدی دارای یک
هسته کروی بارنگ بازوفیلی مالیم بود .لبولها توسط بافت
همبند نازکی احاطه شده بود .در اطراف لبولها بافت همبند
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مطالعه نشان داد که بهغیراز موشهای صحرایی ماده که به مدت
هشت هفته تحت درمان با متیل فنیدات قرار داشتند در سایر
گروهها حضور چربی در هپاتوسیتها مشابه گروه کنترل بود.

متیل فنیدات از داروهای رایج در درمان بیماری بیش فعالی
کودکان محسوب میگردد ( .)16 ،2 ،1این ترکیب در درمان
سایر بیماریها نظیر اختالالت ضربان قلب ،صرع ،افسردگی و
چاقی نیز بکار میرود ( .)4استفاده از متیل فنیدات با افزایش
فعالیت دستگاه اعصاب مرکزی همراه بوده که این امر منجر به
کمخوابی و افزایش سطح هوشیاری گشته که میتواند زمینه
سوءمصرف این ترکیب را فراهم نماید .مطالعات مختلف اثرات
سوء این دارو بر اندامهای بدن را مورد ارزیابی قرار دادهاند .کاهش
میزان رشد ،کاهش وزن بدن و تغییر در وزن اندامهایی نظیر مغز،
قلب ،طحال و پروستات از اثرات ریتالین بر اندامهای بدن است
( .)9-7با توجه به اهمیت فعالیت طبیعی کبد در متابولیسم
ترکیبات اگزوژن و دفع سموم و مواد زائد در این مطالعه،
ساختمان میکروسکوپی اندام مذکور به دنبال مصرف متیل
فنیدات بررسی گردید.
امروزه استفاده از متیل فنیدات بهطور فزایندهای افزایش یافته
است ( .)18 ،17این ترکیب از طریق مهار پروتئینهای دخیل در
فرآیند نقلوانتقال دوپامین باعث افزایش غلظت آن در فضای
خارج سلولی میشود ( .)19مطالعات بالینی و آزمایشگاهی
گذشته نشان داده است که استفاده از ریتالین میتواند موجب
بروز ضایعاتی در بافت کبد گردد ( .)13 ،12در یک تحقیق که
بر روی موشهای صحرایی انجام گرفته است ،متیل فنیدات به
میزان  10میلیگرم به ازای کیلوگرم وزن بدن به مدت 20 ،10
و  30روز به روش گاواژ دهانی در اختیار حیوانات قرار گرفته
است ( .)20نتایج تحقیق مذکور نشان داد که استفاده از ریتالین
باعث افزایش میزان رادیکالهای آزاد در اندامهای مختلف از
طریق افزایش فعالیت آنزیمهای تولیدکننده رادیکالهای آزاد
نظیر گزانتین اکسیداز گردید .در این میان ترکیباتی نظیر اکسید
نیتریک در کبد و کلیه موشهای دریافتکننده متیل فنیدات در
مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت ( .)20افزایش میزان فعالیت
آنزیم گزانتین اکسیداز موجب افزایش تولید رادیکالهای آزاد
اکسیژن و سایر ترکیبات رادیکالی میگردد .این عامل میتواند
باعث بروز آسیبهای کبدی و کلیوی گردد (.)23-21
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بحث

نتایج مطالعه نادیا عبدالمجید و دیگران در سال  2010نشان
داد که تغییرات بافت کبد در پاسخ به مصرف متیل فنیدات به
دنبال کاهش فعالیت آنزیم سوربیتول دهیدروژناز بهموازات
افزایش آنزیمهای کبدی نظیر آسپارتات آمینو ترانسفراز ،آالنین
آمینو ترانس فراز و گاما گلوتامیل ترانس فراز ایجاد میگردد .این
حالت میتواند به دلیل آسیب نکروتیک سلولهای کبدی رخ
دهد .در مطالعه حاضر نیز با توجه به نتایج بهدستآمده افزایش
آنزیمهای کبدی در گروههای مختلف و در جنسهای نر و ماده
مشاهده گردید.
مشخص شده است که یکی از مکانیسمهای عمل متیل فنیدات
از طریق گیرندههای دوپامینی در بافتهای مختلف صورت
میگیرد ( .)24با توجه به وجود گیرندههای دوپامینی در بافت
کبد ( )25میتوان استنباط نمود که بخشی از تغییرات عملکردی
بافت کبد از طریق مکانیسمهای مذکور صورت گیرد .نتایج
حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که متعاقب مصرف متیل
فنیدات تغییراتی در هیستوموروفولوژی بافت کبد در موشهای
صحرایی نر و ماده ایجاد میگردد .در این میان آنالیز نتایج
بهدستآمده نشان میدهد که در شرایط تقریباً یکسان،
موشهای صحرایی ماده تغییرات بیشتری در مقایسه با موشهای
صحرایی نر نشان میدهند .کاهش میانگین قطر هپاتوسیتها در
آن دسته از موشهای صحرایی که تحت درمان با متیل فنیدات
قرار داشتند مشاهده گردید .در این زمینه ،مصرف طوالنیمدت
این ترکیب باعث کاهش بیشتر این شاخص گردید .همچنین
کاهش شاخص مذکور در موشهای صحرایی ماده که تحت
درمان طوالنیمدت قرار داشتند ،بیشتر بود.
در تحقیق حاضر ،کاهش قطر سلولهای کبدی همراه با
افزایش میانگین قطر سینوزوئیدهای کبدی در موشهای
صحرایی به دنبال مصرف متیل فنیدات مشاهده گردید .تغییرات
مشاهدهشده در این رابطه نیز نشان داد که موشهای صحرایی
ماده به نسبت موشهای صحرایی نر اثرات جانبی مصرف این
ترکیب را بیشتر نشان دادند .با توجه به اینکه در مطالعات
هیستوشیمیایی بافت کبد تغییر قابلتوجهی بین گروههای تحت
مطالعه مشاهده نگردید و با مقایسه نتایج این تحقیق با سایر
مطالعات مشابه که به بررسی سطوح آنزیمی نیز پرداختهاند،
میتوان چنین استنباط کرد که مصرف متیل فنیدات میتواند
میزان فعالیت سلولی را در سطح مولکولی و آنزیمی تحت تأثیر
قرار دهد .هرچند مطالعات فوق ریزبینی نیز میتواند در جهت

Downloaded from journal.fums.ac.ir at 5:08 +0330 on Saturday October 19th 2019

1398  | بهار1 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال نهم | شماره

 میتواند،تغییرات مشاهدهشده در موشهای صحرایی ماده
بازگوکننده تأثیرپذیری بیشتر جنس ماده از اثرات جانبی متیل
 با توجه به اینکه در بررسی اثرات متیل فنیدات در.فنیدات باشد
عصبی و هورمونی-مطالعات مختلف بیشتر به مطالعات رفتاری
 چنین به نظر،بهویژه گنادوتروپینهای هیپوفیزی پرداختهشده
میرسد که جهت ارتباط و درک بهتر مکانیسمهای اثر این
ترکیب در جنسهای نر و ماده در کنار بررسی آنزیمی و
بافتشناسی اندازهگیری سطوح سرمی گنادوتروپینهای
.) نیز صورت گیردFSH, LH( هیپوفیزی

تشکر و قدردانی
تحقیق حاضر بخشی از نتایج پایاننامه کارشناسی ارشد
 بدینوسیله از. است43/7514 بافتشناسی دامپزشکی به شماره
حمایتهای مادی معاونت پژوهشی دانشگاه تبریز تقدیر و تشکر
.میگردد

تعارض منافع
.نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند

محمد پورامان و همکاران

درک تغییرات ایجادشده در سطح ارگانلهای سلولی و تفسیر
.مکانیسمهای دخیل در بروز تغییرات کمککننده باشد
بسیاری از مطالعات انجامگرفته بر روی حیوانات آزمایشگاهی
در خصوص متیل فنیدات مربوط به اثرات این ترکیب بر
فعالیتهای عصبی و شناختی است بهگونهای که مطالعات بسیار
اندکی در خصوص اثرات مصرف ریتالین بر بافتهای مختلف بدن
 یکی از موارد محدودکننده مطالعات حیوانات.وجود دارد
،آزمایشگاهی مربوط است به نحوه استفاده از ترکیبات مختلف
در بسیاری از مطالعات مشابه از روش تزریق داخل وریدی و یا
 در تحقیق حاضر.)26( تزریق داخل صفاقی استفاده شده است
داروی متیل فنیدات به روش گاواژ دهانی در اختیار حیوانات قرار
گرفت؛ بنابراین نتایج حاصل از این مطالعه میتواند در توضیح
.مکانیسمهای دخیل در بروز تغییرات بافتی مؤثر باشد
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Abstract
Background & Objective: Methylphenidate is one of the most common medications used for
treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). The administration of
methylphenidate, through blocking of dopamine receptors and increment of extracellular dopamine
levels, leads to escalation in central nervous system activity. Numerous studies investigated the effect
of methylphenidate on body organs however; there is no comparative and time dependent study
about the effects of this agent on the liver tissue in male and female rats.
Materials & Methods: Adult male and female rats were treated with methylphenidate (10 mg/kg) for
two and eight weeks. The blood level of hepatic enzymes (AST, ALT, ALP) was assessed and the liver
tissue samples were prepared for morphometric studies. Microscopic studies were made by digital
camera. Histochemical studies were done with Oil Red O staining method.
Results: Blood levels of hepatic enzymes were increased (especially in females) in MPH treated
groups compared to control rats. Histomorphometric results revealed that the evaluated indices were
reduced by following the administration of methylphenidate in male and female rats compared to
control group. These reductions were noticeable in long term administration and in female rats. In
histochemical investigations, there were no significant differences observed between experimental
groups.
Conclusion: The results of this study showed that, long term administration of methylphenidate
could induce some alterations in hepatic enzymes and microscopic structure of the liver of rats and
in this way it seems that female rats were more susceptible in comparison to male rats which can be
a reflection of the greater impact of females from the side effects of methylphenidate.
Keywords: Rat, Methylphenidate, Liver
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