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ABSTRACT

Pregnancy, as one of the crucial periods in the mother and fetus life,
is extremely vulnerable to impairments such as drugs abuse. Every
year, a large number of drug-addicted newborns are born due to
mother's addiction. Drug abuse during pregnancy leads to appearance
of several negative consequences for baby, such as an increased risk
of preterm birth and congenital deficits. On the other hand, it affects
the cognitive development of children like learning and memory,
attention, language, problem solving skills and execuative functions
by causing impairments in the central nervous system learning,
memory and attention of the fetus and it also leads to cognitive and
behavioral disorders such as depression, hyperactivity and anxiety.
Opioids are lipophilic drug, whereas the placental membrane is a
lipoprotein, diffused from maternal to fetal compartments easily.
Prenatal exposure to opioids delays the growth and development of
the brain and neural structures in the embryonic or postnatal period.
Considering the effect of maternal addiction on all aspects of health
and susceptibility to addiction in later life of children, efforts to
prevent, treatment and control drug abuse in pregnancy are essential.
Therefore, in the present article, the effects of prenatal exposure to
opioids on cognitive functions are reviewed.
Keywords: Pregnancy, Opioids, Prenatal exposure, Cognition

*Correspondence
Address: Department of Physiology,
Faculty of Medical Sciences, Tarbiat
Modares University, Tehran, Iran,
Email: azizih@modares.ac.ir

Article History
Received: February 23, 2021
Accepted: January 30, 2021
ePublished: December 20, 2020

Copyright© 2020, TMU Press. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and build upon
the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

 40الهام عالئی و همکاران

آثار رویارویی با اوپیوئیدها در دوره بارداری بر
فرزندان :مقاله مروری
داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ،ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ،
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰي *

قرار میگیرد.
کلیدواژهها :بارداری ،اوپیوئیدها ،رویارویی قبل از تولد ،شناخت
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ  99/10/11ﭘﺬﯾﺮش 99/12/5

*

نویسنده مسئولazizih@modares.ac.ir :

داﻧﺸﯿﺎر ،ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﺪرس
ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻤﻨﺎﻧﯿﺎن
اﺳﺘﺎد ،ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ،داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﺪرس
ﻋﻠﯽ رﺷﯿﺪيﭘﻮر
اﺳﺘﺎد ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ،داﻧﺸﮑﺪه ﭘﺰﺷﮑﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺳﻤﻨﺎن

مقدمه
طبق آخرین گزارش جهانی مواد مخدر در سال  2018که توسط
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (United

)Nations Office on Drugs and Crime; UNOPCارائه شده
است ،تعداد معتادان در جهان  35میلیون نفر تخمین زده شده
است[ .]1به گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران ،آمار اعتیاد در
کشور حدود دو میلیون و هشتصد و هشت هزار نفر در سال 1397

چکیده

بوده است[ .]2اعتیاد به مواد مخدر نوعی بیماری مزمن عودکننده

بارداری به عنوان دوره سرنوشتساز در زندگی مادر و جنین ،در

است که با ویژگیهایی شامل اجبار در جستجو و سوء مصرف دارو،

مقابل آسیبهایی همچون سوء مصرف مواد مخدر به شدت آسیب

از دست دادن کنترل در محدودیت مصرف و بروز رفتارهای

پذیر است .سالیانه تعداد بسیار زیادی نوزاد معتاد به مواد مخدر در

ناخوشایند مانند اضطراب و تحریکپذیری مشخص شده است[.]3

نتیجه اعتیاد مادر متولد میشود .سوء مصرف مواد مخدر در دوره

دوره بارداری به عنوان یکی از مهمترین و پرمخاطرهترین دورههای

بارداری ،منجر به ظهور پیامدهای منفی متعددی برای نوزاد مانند

زندگی مادر و جنین ،با تغییرات فیزیولوژیک فراوان همراه است و

افزایش احتمال تولد زودرس و نقصهای مادرزادی میشود .از

از نظر بهداشتی و اجتماعی برای فرد ،خانواده و جامعه اهمیت

طرفی با آسیب به دستگاه عصبی مرکزی جنین ،تکامل شناختی

زیادی دارد .بارداری حالتی فیزیولوژیک و طبیعی است که با تکامل

فرزندان مانند حافظه و یادگیری ،توجه ،زبان ،مهارت حل مساله و

جنین یا رویان درون بدن مادر همراه بوده و تغییرات مختلفی برای

فعالیتهای اجرائی را تحت تأثیر قرار داده و باعث بروز آسیب

رشد جنین و تولد نوزادی سالم به وجود میآید.

رفتاری مانند افسردگی ،بیشفعالی و غیره میشود .رویارویی با

دوره بارداری در انسان حدود  9ماه ( 40هفته) طول میکشد .شروع
[]4

اوپیوئیدها قبل از تولد ،رشد و تکامل مغز و ساختارهای عصبی در

این دوره از آخرین دوره قاعدگی محاسبه میشود  .در اغلب

دوره جنینی یا بعد از تولد را به تأخیر میاندازد.

جوندگان این دوره حدود 19-22روز بوده و با این وجود ،جنین

با توجه به تأثیر اعتیاد مادر بر تمام جنبههای سالمتی فرزندان و

جوندگان با تکامل کمتری نسبت به پستانداران دیگر متولد می
[]5

استعداد ابتال به اعتیاد آنان در دوره بعدی زندگی ،اهتمام بر

شوند  .در موشهای صحرائی ،روزهای  1-10بارداری معادل سه

پیشگیری ،درمان و کنترل سوء مصرف مواد در مراقبتهای

ماهه اول بارداری در انسان است .همچنین روزهای  10-20جنینی

بارداری ،اصلی ضروری است .پس در این مقاله ،آثار رویارویی قبل
پژوهشهای آسیبشناسی زیستی

دوره  ،23شماره  ،4پاییز 1399

Downloaded from mjms.modares.ac.ir at 16:32 IRDT on Monday July 26th 2021

اﻟﻬﺎم ﻋﻼﺋﯽ

از تولد با اوپیوئیدها بر عملکردهای شناختی فرزندان مورد بررسی

آثار رویارویی با اوپیوئیدها در دوره بارداری بر فرزندان :مقاله مروری 41

در انسان است[. ]6

کودکان آنان در آینده و بروز انواع مشکالت رفتاری ،اجتمایی،

مشکل سوء مصرف مواد در بارداری یک معضل بزرگ بهداشت

فرهنگی در جامعه باشد .در این مقاله مروری آثار رویارویی با

عمومی است[ .]7با افزایش تعداد مصرف کنندگان اوپیوئیدها ،نرخ

اوپیوئیدها قبل از تولد روی نمونههای انسانی و حیوانی بررسی

تولد نوزادانی که در دوره جنینی با اوپیوئیدها مواجه بودند نیز رو

میشود .اطالعات این مقاله میتواند برای پیشگیری و کنترل سوء

به افزایش است .طبق آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر ،ساالنه  7هزار

مصرف مواد در مراقبتهای قبل و هنگام بارداری مفید و ضروری

و  500نوزاد معتاد در کشور متولد م یشود[ .]8بارداری در مادران

باشد .در ادامه مقاله ،آثار رویارویی قبل از تولد با اوپیوئیدها بر

معتاد بسیار پرخطرتر از بارداری در سایر مادران است .اعتیاد در

پارامترهای مختلف به تفصیل آمده است.

دوره بارداری خطراتی از جمله زایمانهای زودرس ،خونریزی بعد
از زایمان ،وزن نوزاد کم هنگام تولد ،ناهنجاریهای مادرزادی
جنین ،عالئم ترک نوزادان و مرگ و میر نوزادان را به همراه دارد[. ]7
از طرفی در کودکان متولد شده از مادران معتاد به مورفین یا هروئین
مرگ و میر و نقص در سیستم عصبی مرکزی نشان داده شده
است[. ]9
نتایج نشان میدهد که داروهای مخدر میتوانند آثار خود را حتی
به طور بین نسلی اعمال کرده و فرزندان متولد شده از والدین معتاد
را تحت تأثیر قرار دهند[ .]10مورفین از جفت و سد خونی -مغزی
عبور کرده و همچنین وارد شیر مادر میشود .مورفین به دلیل نفوذ
پذیری سد خونی -مغزی ،به طور انتخابی در بافتهای عصبی
زادهها تجمع مییابد و تکامل سیستم عصبی مرکزی آنها را تحت
تأثیر قرار میدهد[ .]11رویارویی با مورفین در اواسط بارداری،
تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت روی مغز و رفتار زادهها دارد[. ]11
همچنین در جنین موشهای صحرایی که در دوره جنینی در معرض
مورفین بودهاند ،تکامل لوله عصبی و قشر مغز با تأخیر همراه
است[ .]12با توجه به حضور گیرندههای اوپیوئیدی روی عروق
جفتی ،ممکن است مورفین با فعالیت روی این گیرندهها اثر خود
را با انقباض عروق جفت و کاهش خونرسانی به مغز انجام داده و
در نهایت بروز نقص و تأخیر در تکامل اندامهای جنین افزایش
مییابد[ .]13بهعالوه پارامترهای پیکری ،بیدردی ،رفتارهای جنسی
و پاسخدهی به استرس و محرکها در جوندگانی که قبل از تولد
در معرض اوپیوئیدها قرار گرفته بودند ،نیز تغییر میکند[.]14
تأثیر اولیه مصرف اوپیوئیدها در دوره بارداری روی تکامل عصبی
زادهها مدتهاست مورد توجه قرار گرفته است[ .]15مصرف مواد
مخدر در دوره بارداری ،آثار سوء هم برای مادر و هم برای کودک

آثار رویارویی قبل از تولد با اوپیوئیدها بر گیرندههای اوپیوئیدی
سیستم اوپیوئیدی درونزاد یک تنظیم کننده مرکزی در تنظیم درد،
پاسخهای پاداشی و استرسی است .این سیستم شامل پپتیدهای
اوپیوئیدی (بتا اندورفین ،انکفالین ،دینورفین) و سه نوع گیرنده
هستند[ .]16گیرندههای اوپیوئیدی برای اولینبار در دهه  70قرن
نوزدهم میالدی شناسایی شدند و به شکل کلی در سه دسته گیرنده
های اوپیوئیدی مو ،کاپا و دلتا قرار میگیرند[ .]17هر سه نوع این
گیرندهها به پروتیین  Gنوع مهاری ( )Gi/Goمتصل هستند .فعال
شدن این گیرندهها سبب مهار فعالیت نورون و کاهش رهایش
نوروترانسمیتر میشود .توزیع گسترده و در عین حال خاص در
پپتیدها و گیرندهها در سیستم عصبی مرکزی و محیطی وجود دارد
که امکان تنظیم هنگامف گستردهای از آثار رفتاری و فیزیولوژیکی
مربوط به اوپیوئیدها را فراهم میکند[ .]16سیستم اوپیوئیدی درونزاد
و گیرندههای اوپیوئیدی ،یک سیستم تعدیل عصبی را به وجود
آورده که در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی مانند کنترل درد،
پاسخ به استرس ،حرکت و شناخت نقش دارند[ .]18در موشهای
صحرایی ،گیرندههای اوپیوئیدی اولین بار در بافتهای محیطی
[]19

حدودا در روز  9جنینی

و در بافتهای عصبی حدودا در روز

 11جنینی بیان میشوند[ Wang .]20هنگام مطالعهای پی برد
رویارویی با مورفین بین روزهای  11تا  18بارداری ،تغییرات دائمی
در هر سه نوع گیرنده اوپیوئیدی در هیپوتاالموس ،ناحیه پیش
بصری ،استریاتوم ،ناحیه تگمنتوم شکمی و مخچه در زادهها به
وجود میآورد[ .]21به دنبال رویارویی قبل از تولد با مورفین ،تراکم
گیرنده مو در هسته اکومبنس ) ،(Nucleus Accumbens; NACمغز
میانی ،هیپوکمپ ،ماده سیاه ،هسته زیرتاالموسی و آمیگدال افزایش
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دهد تراکم گیرنده اوپیوئیدی در موشهای صحرایی که قبل از تولد

در مقایسه با گروه کنترل نشان میدهند[.]29

در معرض مورفین بودهاند ،وابسته به ناحیه است[ .]24به عالوه،

در افراد وابسته به یک دارو ،قطع دارو و یا کاهش غلظت پالسمائی

رویارویی قبل از تولد با مورفین باعث کاهش تراکم گیرندههای مو

آن باعث بروز عالئم روانی و فیزیولوژیک شده که به آن سندرم

در ناحیه  CA1موشهای صحرایی ماده و  CA3در هر دو جنس

محرومیت از دارو ) (Withdrawal syndromeگفته میشود که

میشود که میتواند اختالل به وجود آمده در تکامل سیستمهـای

باعث تمایل شدید فرد برای مصرف مجدد و یا دوز بیشتر دارو

عـصبی و یـادگیری فضایی را توجیه کند[ .]25رویارویی قبل از تولد

میشود .تظاهرات ناشی از محرومیت اوپیاتها شامل احساس درد

با متادون تراکم گیرنده مو را در هیپوتاالموس و قشر حاشیهای

و تحریکپذیری ،افزایش میزان تنفس ،بیقراری ،بیخوابی،

)(Cingulate cortexو کاهش میدهد[ .]21متادون ،به طور متفاوتی

پرخاشگری ،افزایش فشار خون ،تهوع ،اسهال ،اتساع مردمک،

از مورفین با گیرنده مو واکنش داده و توانایی غیر حساس کردن

افزایش دمای بدن ،تاکی کاردی ،سختی عضالنی و برخی دیگر از

گیرنده را دارد و همچنین از تجمع  cAMPجلوگیری میکند پس

عالئم است[ .]30بسیاری از نوزادانی که در دوره جنینی با اوپیوئیدها

برای درمان افراد معتاد به مورفین استفاده میشود[ .]26در مطالعات

رویارویی بودهاند ،نیز محرومیت اوپیوئیدی بعد از تولد (Postnatal

دیگر رویارویی قبل از تولد با مورفین باعث تغییر تراکم گیرنده دلتا

)opioid withdrawalرا تجربه کرده که بسته به مصرف اوپیوئید

در چندین ناحیه مغز مانند قشر حاشیهای که در حرکت ،شناخت و

توسط مادر در چند ساعت اولیه یا چندین روز بعد از تولد بروز

رفتارهای پاداشی -انگیرشی نقش دارد ،میشود اما تراکم گیرنده

میکند و سندرم ترک نوزادان )(Neonatal abstinence syndrome

های مو در این نواحی تغییر نمیکند[ .]27همچنین نشان داده شده

نامیده میشود[ .]31این سندرم بیشتر با بیش فعالی سیستم عصبی

است که رویارویی قبل از تولد با مورفین ویژگیهای اتصال گیرنده-

خودمختار و اختالل عملکرد دستگاه گوارش و سیستم تنفسی

های اوپیوئیدی را نیز تغییر میدهد[.]23

مشخص میشود ،و عالئم آن شامل مشکالت سیستم گوارشی،
عصبی و خودمختار ،گریه بیش از حد ،کاهش وزن چشمگیر و

آثار رویارویی قبل از تولد با اوپیوئیدها بر استعداد ابتال به سوء
مصرف مواد
تحمل ) (Toleranceنوعی واکنش بدن به استفاده مکرر یک دارو
است که میتواند به صورت کاهش پاسخدهی به دارو در نتیجه
استعمال مکرر آن تعریف شود .در صورت بروز این حالت ،برای
ایجاد آثار مصرف اولین دوز دارو باید مقادیر بیشتری از دارو
مصرف شود .ممکن است این پدیده به علت پاسخهای جبرانی
برای کاهش عملکرد فارماکوکینتیک دارو باشد .نشان داده شده
است که مصرف مزمن اوپیوئیدها از جمله مورفین برای دورههای
طوالنی مدت سبب ایجاد پدیده تحمل در مقابل عملکرد
فارماکولوژیکی این داروها میشود .تحمل میتواند بر اثر کاهش
غلظت مؤثر آگونیست ،کاهش تعداد گیرندهها یا کاهش فعالیت
مجدد آنها و تغییر در واکنش ایجاد شده روی دهد[ .]28همچنین
گزارش شده است که زادههایی که مادران آنها در بارداری مورفین

تشنج است[ .]32مطالعاتی وجود دارد که نشان میدهد بسته به نوع،
دوز و زمان مصرف اوپیوئیدها وقوع و شدت عالئم این سندرم
تغییر میکند .به عالوه در نوزادانی که قبل از تولد در معرض
اوپیوئیدها بودهاند ،شانس سندرم مرگ ناگهانی نوزادان افزایش می
یابد[ .]33نوزادانی که با آثار محرومیت متولد میشوند ،شبیه به
نوزادان با تجربه استرس شدید هستند .این اثر در طول زمان منجر
به کاهش تعداد نورونها به ویژه در ناحیه هیپوکمپ میشود[.]34
استرس مرتبط با محرومیت ممکن است در نهایت منجر به اختالل
در فعالیت هیپوکمپ و به دنبال آن در حافظه اخباری شود .استرس
مرتبط با محرومیت در فرزندان ممکن است با تجویز همزمان
اوپیوئیدها یا آرامبخشها با درمانهای غیر داروئی مانند ماساژ و
مکیدن سینه مادر کاهش یابد[.]35
در ایجاد رفتارهای پاداشی ،سیستمهای نوروترانستیمتری متعدد
مانند سیستمهای دوپامینرژیک ،گابائرژیک ،گلوتاماترژیک،
سروتونرژیک ،آدرنرژیک و پپتیدهای اوپیوئیدی درونزاد دخالت
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و در استریاتوم و تاالموس کاهش مییابد[ .]23 ,22این امر نشان می

دریافت کردهاند ،تحمل سریعتری نسبت به آثار ضد دردی مورفین

آثار رویارویی با اوپیوئیدها در دوره بارداری بر فرزندان :مقاله مروری 43

دارند[ .]36چندین ناحیه مغز نیز از جمله هسته اکومبنس ،آمیگدال و

از طرفی ،نتایج انسانی نشان میدهد که مصرف دوزهای باالتر از

هیپوکمپ ،تگمنتوم شکمی )،(Ventral tegmental area; VTA

دوز درمانی بوپرنورفین در بارداری ،اثر قابل مالحظهای روی مرگ

قشر پیشانی ،لوکوس سرلئوس ) (Locus Coeruleusو ارتباطات

و میر مادر و جنین داشته و باعث کاهش اندازه مغز و بدن نوزاد
[]45

دارند .این نواحی ساختارهای عصبی کلیدی هستند که ممکن است

پارامترهای تکامل زادهها ،وابسته به دارو است .این آثار متفاوت در

نقطه تنظیم سرخوشی ناشی از وابستگی به اوپیوئیدها را تغییر

نتیجه ماهیت فارماکولوژی متفاوت انواع اوپیوئیدها است .مصرف

دهند[ .]37رویارویی با اوپیوئیدها در دوره جنینی ،باعث افزایش اثر

مورفین در بارداری روی اندازه ،جنس ،وزن بدن ،پیدایش دندان و

پاداش  -تقویت ) (Reward and reinforcingطوالنی مدت آنها

باز شدن چشم نوزادان تأثیری نداشته و برخالف آن ،مصرف اکسی

میشود .رفتارهای مرتبط با پاداش مانند افزایش حساسیت رفتاری

کدون ،بوپرنورفین و متادون در دوره بارداری وزن هنگام تولد

و ترجیح مکان شرهنگام به دنبال رویارویی قبل از تولد با اوپیوئیدها

نوزادان را کاهش میدهند .تجویز مورفین به مادر باردار میتواند با

تغییر میکند[ .]38اوپیوئیدها ممکن است این آثار را از طریق برهم

تأثیر مستقیم روی رشد جنین ،سبب کاهش تعداد سلولها در

کنش اوپیوئید-دوپامین در مناطق درگیر در پاداش مانند تگمنتوم

اعضای مختلف آن شود[ .]16مطالعات حیوانی نشان دادهاند تجویز

شکمی و هسته اکومبنس یا با تغییر تراکم گیرنده مو در این نواحی

مورفین در موشهای صحرایی باردار منجر به کاهش وزن جنینها

ایجاد کند[ .]39 ,23همچنین رویارویی قبل از تولد با بوپرنورفین،

میشود[ .]46اما این نتایج با یافتههای  Vathyو همکارانش که در

تراکم گیرنده نوع یک دوپامین و تولید  cAMPوابسته به دوپامین

مطالعه خود گزارش کردند تجویز مورفین به موشهای صحرایی

را در هسته اکومبنس افزایش داده و در نتیجه پاسخهای پاداشی

باردار سبب افزایش وزن جنینها میشود ،هم راستا نیست[ .]47به

تحت تأثیر قرار میگیرد[.]40

نظر میرسد دوزهای مختلف مورفین آثار متفاوتی بر وزن جنینها
دارد .متادون و بوپرنورفین باعث افزایش رهایش دوپامین در مغز

آثار رویارویی قبل از تولد با اوپیوئیدها بر رشد و تکامل

شده که میتواند رشد مغز انسان در دوره تکامل را محدود کند .با

مصرف اوپیوئیدها در دوره بارداری آثار منفی متعددی شامل تولد

مطالعات حیوانی انجام شده برای بررسی آثار متادون روی تکامل

نارس ،مرگ و میر جنین ،عقبماندگی رشد ،کاهش وزن هنگام

مغز ،پی بردند رویارویی قبل از تولد با متادون ،اندازه مغز را تحت

تولد ،کاهش رشد جسمی و حرکتی و ناهنجاری کروموزومی را به

تأثیر قرار میدهد .از موشهای صحرایی که در دوره بارداری

همراه دارد[ .]41 ,40بر اساس نتایج پژوهشها مصرف مورفین در

متادون دریافت میکردند ،زادههایی با مغز و مخچه کوچکتری متولد

دوران بارداری ،ممکن است عوارض منفی در شاخصهای رشدی

شدند[ .]48همچنین مطالعات قبلی روی موشهای صحرایی نشان

فرزند به همراه داشته باشد ،زیرا اپیوئیدها ممکن است از طریق

میدهد مصرف مورفین به صورت خوراکی توسط مادر باردار سبب

جفت به جنین منتقل و با اثر بر سیستمهای عصبی مرکزی کنترل

تأخیر در تکامل بطن جانبی و سلولهای اپاندیم شبکه کروئید جنین

کنندة سیستم غدد درونریز یا از طریق تأثیر مستقیم بر آنها ،رشد

میشود .از طرفی این اثر ممکن است منجر به اختالل در عملکرد

را به طور منفی متأثر سازند[ .]42اطالعات به دست آمده از نوزادانی

طبیعی این سلولها یعنی ترشح مایع مغزی -نخاعی و خونرسانی

که از مادران هروئینی متولد شده بودند ،نشان میدهد عقب ماندگی

سلولهای مغزی شود[ .]49هر گونه کاهش یا افزایش مایع مغزی

رشدی آنها اغلب ناشی از کاهش تعداد سلولها در بسیاری از

نخاعی توسط سلولهای اپاندیم شبکه کروئید موجب ایجاد

اعضای بدن آنها بوده است[ .]43نتایج مطالعه روسن و جانسون

ناهنجاری از جمله هیدروسفالی و بزرگ شدن بطنهای مغزی می

روی کودکان  18ماهه متولد شده از مادران باردار معتاد و تحت
درمان با متادون ،نشان میدهد که دور سر نوزادان کاهش یافته و
فشار خون و شیوع عفونت گوش میانی نیز در آنها باالتر است[.]44

شود[.]50
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آنها با مغز میانی در بروز رفتارهای انگیزشی و یا پاداشی نقش

انسان میشود  .آثار رویارویی قبل از تولد با اوپیوئیدها روی

 44الهام عالئی و همکاران

آﺛﺎر روﯾﺎروﯾﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ اوﭘﯿﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺎدراﻧﻪ

کلی برای تکامل و رشد مغز ایجاد کرده که واکنش عصبی نامناسب

ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺎدراﻧﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ[ .]51در ﻣﻮش

است .از طرفی ،رویارویی قبل از تولد با مورفین ،جنبههای مرتبط

ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم روزﻫﺎي  11ﺗﺎ  18ﺑﺎرداري،

با رفتارهای اضطراب گونه را با تغییر فعالیت محور سمپاتیک –

رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺎدراﻧﻪ آنﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ[ .]52ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي روي

آدرنال و همچنین متابولیسم سروتونین در موشهای صحرایی بالغ

ﻣﻮشﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﺎردار ﮐﻪ ﻣﻮرﻓﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن داد

تحت تأثیر قرار میدهد[ .]59در مطالعه حیوانی نشان داده شده که

ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺎدراﻧﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ در آنﻫﺎ ﮐﺎﻫﺶ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ

تزریق مورفین هنگام نیمه دوم بارداری ،باعث آتروفی غده آدرنال

از ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎراﻧﺪن و ﺑﻮﮐﺸﯿﺪن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎدران

و کاهش فعالیت گلوکورتیکوئیدها در زادهها در تولد و دوره اولیه

ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﻪ آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

بعد از تولد شده و از طرفی باعث مهار محور هیپوتاالموس –

اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎدر ﺑـﻪ ﻓﺮزﻧﺪ،

هیپوفیز – آدرنال در زادهها میشود[ .]60محور هیپوتاالموس –

در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻋﺼﺒﯽ ﻧﻮزاد اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ[ .]51ﯾﮏ

هیپوفیز – آدرنال نقش مهمی از طرفی رویارویی قبل از تولد با

اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اوﭘﯿﻮﺋﯿﺪي

مورفین ،پاسخدهی هورمونهای آدرنورکورتیکوتروپیک

دروﻧﺰاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﯾﺎروﯾﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻣﻮرﻓﯿﻦ در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻮاﺣﯽ

)(Adrenocorticotropic hormone; ACTHو کورتیکوسترون

درﮔﯿﺮ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺎدراﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺼﺮي ()Pre-

) (Corticosterone; CORTرا به استرس تغییر داده اما حساسیت

 ،]optic]51آﻣﯿﮕﺪال و ﻫﺴﺘﻪ ]اﮐﻮﻣﺒﻨﺲ[ 53ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ

فیدبک منفی گلوکورتیکوئیدها دستخوش تغییر نمیشود[ .]61از آنجا

ﻣﻮرﻓﯿﻦ در دوره ﺑﺎرداري ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﯽ-

که تغییر فعالیت محور هیپوتاالموس – هیپوفیز – آدرنال از طریق

ﭘﯿﮑﺮي و ﺑﻮﯾﺎﯾﯽ ﺷﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺎدراﻧﻪ

افزایش سطح کورتیکواستروئید ،باعث بروز رفتارهای شبه اضطرابی

ﺷﻮد[. ]53, 54

میشود[ ،]64-62رویارویی قبل از تولد با اوپیوئیدها ،با تغییر فعالیت
این محور میتواند در بروز این رفتارها نقش داشته باشد.

آﺛﺎر روﯾﺎروﯾﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ اوﭘﯿﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﺼﺮف اوﭘﯿﻮﺋﯿﺪﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﺑﺎرداري ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي

آثار رویارویی قبل از تولد با اوپیوئیدها بر عملکردهای شناختی

ﺷﺒﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاﺑﯽ در زادهﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﺒﻪ

عملکردهای شناختی به مجموعهای از فعالیتها و فرایندهای ذهنی

اﻓﺴﺮدﮔﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺮس
اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ  BDNFﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ[ .]55روﯾﺎروﯾﯽ ﻗﺒﻞ از
ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ،اﺛﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت روي رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺿﻄﺮاب ﮔﻮﻧﻪ در
زادهﻫﺎ ﻧﯿﺰ دارد[ .]56ﺑﺪﯾﻦﺻﻮرت ﮐﻪ زادهﻫﺎي ﻧﺮ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ در
ﻣﻌﺮض ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،زﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮي در ﺑﺎزوي ﺑﺎز ﻣﺎز
ﺑﻌﻼوه ﻣﺮﺗﻔﻊ () Elevated plus-mazeﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎي

و مغزی انسان گفته میشود که منجر به به شکلگیری آگاهی از
خود و جهان اطرافش میشود .از مهمترین فرآیندهای شناختی می
توان به حافظه ،یادگیری ،توجه ،زبان ،توانایی حل مساله و تصمیم-
گیری ) (Decision makingاشاره کرد[ .]65مطالعات انسانی نارسایی
ذهنی و اجتماعی ،آسیب عملکردهای شناختی و زبان به دنبال
رویارویی قبل از تولد با اوپیوئیدها را گزارش کردهاند[ .]67 ,66آسیب

اﺿﻄﺮاﺑﯽ اﺳﺖ ،ﺳﭙﺮي ﮐﺮدﻫﺎﻧﺪ[ .]57ﺳﺎزوﮐﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ

در عملکردهای اجرائی در کودکانی که رویارویی قبل از تولد با

اﺿﻄﺮاب ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روﯾﺎروﯾﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ

اوپیوئیدها داشتهاند ،گزارش شده است .به شکلی که در تستهای

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭼﻄﻮر روﯾﺎروﯾﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

اجرائی ،عملکردهای ضعیفتر و پاسخهای صحیح کمتری نسبت
به گروه کنترل از خود نشان دادهاند[ .]69 ,68کودکانی که قبل از تولد

ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺿﻄﺮاب ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻮد .در ﻃﻮل دوره ﺗﮑﺎﻣﻞ،

در معرض متادون و بوپرنورفین بودهاند ،در فرآیندهای شناختی

ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﯿﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺮي ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻮرون

مانند توانایی خواندن ،حافظه کاری فضایی ،مهارت حل مساله و

زاﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ[ .]58روﯾﺎروﯾﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ،ﯾﮏ ﻣﻬﺎر
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روﯾﺎروﯾﯽ ﻗﺒﻞ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﻣﻮرﻓﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺗﯽ را اﻟﻘﺎ ﻣﯽ

به سیگنالهای نوروتروفیک در طول تکامل سیستم عصبی مرکزی
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حافظه بازشناختی ) )Recognition memoryنیز دچار آسیب

صحرایی نر و ماده مختل میشود[ .]79مطالعات نشان داد رویارویی

بیشتری میشوند[ .]35ناحیه پیشانی و پیش پیشانی دو ناحیه مهم در

قبل از تولد با مورفین ،باعث کاهش  LTPدر هیپوکمپ موشهای

تستهای حافظه کاری و توجه[ ،]70به دلیل تراکم باالی گیرندههای

صحرائی بیهوش

اوپیوئیدی در این نواحی ،در مقابل آثار ناشی از رویارویی قبل از

نتایج مطالعه  Niuو همکارانش هم راستا است که نشان داد

تولد با اوپیوئیدها بسیار حساس هستند .به نظر میرسد آسیب

رویارویی قبل از تولد با مورفین ،باعث آسیب در انعطافپذیری

عملکرد آزمونهای شناختی در کودکانی که قبل از تولد در

سیناپسی ناحیه شکنج دندانهای ) (Dentate Gyrus; DGزادهها و

رویارویی با اوپیوئیدها قرار گرفتهاند ،با تغییر در فعالیت وابسته به

حافظه فضایی و کاهش نورونهای گابائرژیک آنها شده که کاهش

اکسیژن خون (Blood oxygen level dependent BOLD) ،مرتبط

مهار ناشی از گابا میتواند توجیه کننده آسیب شناختی در کودکان

باشد[ .]68مطالعات  fMRIروی کودکانی که قبل از تولد در معرض

مادرانی که در بارداری اوپیوئید مصرف کردهاند ،باشد[ .]82از طرفی

اوپیوئیدها بودهاند ،نشان میدهد که فعالیت  BOLDدر قشر پیش

ممکن است این اثر با القای آپوپتوز در هیپوکمپ و تنظیم کاهشی

پیشانی هنگام انجام آزمایش حافظه کاری  -توجه افزایش مییابد.

بیان فاکتور نوروتروفیک مشتق از

مغز (Brain-Derived

با این وجود ،در گروهی از نوجوانان که قبل از تولد با هروئین

) Neurotrophic Factor; BDNFبه عنوان یک تنظیمکننده انتقاالت

رویارویی داشتهاند ،فعالیت  BOLDدر نواحی پیشانی کاهش یافته

سیناپسی و شکلپذیری سیناپسی در مناطق مختلف سیستم عصبی،

است[ .]71این یافتهها با نتایج مطالعات  fMRIروی کودکان مبتال به

صورت گیرد[ .]83به شکلیکه در مطالعات حیوانی نشان داده شده

و در حال حرکت

است که رویارویی قبل از تولد با اوپیوئیدها ،منجر به کاهش پیش

)hyperactivity disorder; ADHDنیز هم راستا است[ .]72سطح

ساز  BDNFدر هیپوکمپ و به دنبال آن عملکرد ضعیف حافظه در

فعالیت کاهش یافته در شبکههای قشر پیشانی -آهیانه در

موشهای صحرایی نر و ماده میشود[ .]84رویارویی با مورفین قبل

عملکردهای اجرائی به عنوان یکی از یافتههای مهم در مطالعات

از تولد ،ویژگیهای کینتیک گیرنده  NMDAهیپوکمپ که تأثیر

روی کودکان  ADHDاست[.]73

مستقیمی در فرایند  LTPدارد را نیز تغییر داده و از طرفی با کاهش

مطالعات حیوانی نشان دادهاند که اوپیوئیدها حافظه و یادگیری را

دامنه  LTDنورونهای CA1در هیپوکمپ باعث کاهش شکل

میانجیگری میکند[ .]75 ,74یادگیری به معنای تغییر در رفتار پس از

پذیری سیناپسی میشود[ .]85از طرفی رویارویی قبل از تولد با

اکتساب اطالعات است .حافظه فرآیندی است که هنگام آن دانش

مورفین ،میتواند حافظه و یادگیری را از طریق تغییر در طول

به دست آمده ،کدگذاری ،ذخیره و سپس بازیابی میشود[ .]76از

دندریتی ،شکلپذیری سیناپسی و تکثیر عصبی تحت تأثیر قرار دهد

طرفی ،آنتاگونیست اوپیوئیدها ،نالوکسان ،نیز عملکرد حافظه کاری

.از طرفی رویارویی قبل از تولد با مورفین یا هروئین ،طول شاخه

را در ماز شعاعی بهبود میبخشد[ .]74رویارویی قبل از تولد با

های دندریتی نورونهای هرمی در الیه  2و  3قشر حسی– پیکری

مورفین ،آثار طوالنی مدت روی حافظه و یادگیری زادهها دارد[. ]77

را کاهش میدهد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اثر رویارویی

همچنین مطالعات حیوانی نشان میدهد حافظه احترازی غیرفعال

قبل از مورفین روی یادگیری و شناخت از طریق تغییرات ساختاری

)(Passive avoidance memoryتوسط رویارویی قبل از تولد با

و عملکردی به وجود میآید[.]86

مورفین ،به صورت وابسته به جنس ،سن و دوز دچار آسیب شده
به طوریکه موشهای صحرایی ماده آسیبپذیرتر از نرها بوده

آثار رویارویی قبل از تولد با اوپیوئیدها بر تغییر ساختارهای

اند[. ]78

عصبی

به دنبال رویارویی جنینی با مورفین ،حافظه فضایی و تقویت

کودکان  8تا  12ساله که قبل از تولد در معرض متادون و بوپرنورفین

طوالنی مدت ) (Long- Term Potentiation; LTPبه عنوان پایه و

بودهاند ،حجم مغز و غالف میلین آنها کاهش یافته بود[ .]88 ,87نشان

اساس سلولی -ملکولی یادگیری و حافظه ،در هیپوکمپ موشهای

داده شد که رویارویی قبل از تولد با اوپیوئیدها باعث کاهش
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اختالل بیش_فعالی

با کمبود توجه (Attention deficit

[]80

[]81

میشود .این یافتهها با

 46الهام عالئی و همکاران

 8تا  12ساله که قبل از تولد در معرض متادون و بوپرنورفین بوده

آن استعداد ابتال به سوء مصرف مواد میشود[ .]35به طور کلی این

اند ،حجم مغز[ ]87و غالف میلین آنها[ ]88کاهش یافته است .از

یافتهها مشخص میکنند که رویارویی قبل از تولد با اوپیوئیدها این

طرفی مورفین و متادون در دوره جنینی ،تراکم خار دندریتی و میلینه

پتانسیل را دارد که تکامل عصبی اولیه هنگام دریافت وسیعی از

شدن سلولهای عصبی را هنگام تکامل کاهش میدهد و در نتیجه

نورونها و گلیاها را نیز تحت تأثیر قرار دهد[.]16

مطالعات حیوانی حاکی از آن است که رویارویی با اوپیوئیدها در

سیستم نورآدرن رژیک حین تکامل در تنظیم رشد عصبی نقش دارد

بارداری ،آثار تومورزایی مانند کاهش طول و انشعاب دندریتی

که برای حفظ عملکرد طبیعی سیستم عصبی مرکزی ضروری

نورونهای هرمی در قشر حسی -پیکری و تخریب برخی از

است[ .]94همچنین ،این سیستم در بسیاری از فرآیندهای شناختی

سیستمهای نوروترانسمیتری در زادهها را ایجاد میکند[ .]35مطالعات

مانند توجه و حافظه کاری درگیر است .بنابراین ،تغییر سطح نوراپی

قبلی نشان دادهاند که تجویز مورفین به موشهای صحرایی باردار،

نفرین میتواند منجر به نقص در توجه شود[ .]95رویارویی با

تعداد نورونها را در زادهها کاهش میدهد[ .]89رویارویی با

اوپیوئیدها در نیمه بارداری تا اواخر آن ،تغییرات نوروشیمیایی

اوپیوئیدها قبل از تولد باعث به تأخیر انداختن رشد و تکامل

طوالنی مدت و وابسته به جنس را در سیستم نورآدرنرژیک موش

ارتباطات عصبی در دوره جنینی یا بعد از تولد میشود[ .]47مطالعات

های صحرایی بالغ نر و ماده القا میکند .در موشهای صحرایی نر،

حیوانی نشان دادهاند که مصرف مورفین در طول بارداری ،مجموعه

رویارویی قبل از تولد با اوپیوئیدها محتوای نورآدرنالین و تولید و

ای از پیامدهای عصبی -رفتاری برای زادهها به همراه دارد .در

ترشح آن و آنزیم تیروزین هیدروکسیالز ،آنزیم کلیدی بیوسنتز

جوندگان رویارویی با مورفین قبل از تولد ،باعث بروز اختالل در

کاتکول آمینها را افزایش میدهد .در صورتیکه این شاخصها در

تکامل مغز[ ،]14تاخیر در بسته شدن لوله عصبی ،کاهش حجم طناب

حیوانات ماده کاهش مییابند[ .]47موشهای صحرایی که قبل از

نخاعی[ ]90و نرخ رشد عصبی نوزادان[ ]91میشود.

تولد در معرض متادون بودهاند ،سطح نوراپی نفرین در هیپوکمپ
آنها کاهش یافته[ ]96و با توجه به نقش این ناحیه در عملکرد حافظه

آثار رویارویی قبل از تولد با اوپیوئیدها بر سیستمهای

به ویژه حافظه اخباری ) ،(Declarative memoryعملکرد آن در

نوروترانسمیتر

زادهها تحت تأثیر قرار میگیرد[ .]97این تغییرات طوالنی مدت و

نوروترانسمیترها نقش مهمی در تکامل جنینی ،مهاجرت و تمایز

وابسته به جنس ،در نقل و انتقاالت عصبی نورآدرنالین در مناطقی

عصبی و تشکیل سیناپسهای عصبی دارند[ .]92در بسیاری از

از مغز ایجاد میشود که در تنظیم پاسخهای استرسی دخیل هستند.

مطالعات ،اثر رویارویی قبل از تولد با اوپیوئیدها نشان میدهد که

میزان بیان ژن پروانکفالین در موشهای صحرایی نر که قبل از تولد

محتوای نوروترانسمیتری و فعالیت سیناپسی بعد از تولد به طور

در معرض اوپیوئیدها قرار میگیرند ،در ناحیه پیش بصری و در

معنیداری تغییر کرده است[ .]93به دنبال رویارویی قبل از تولد با

موشهای صحرایی ماده در هسته شکمی -میانی هیپوتاالموس

اوپیوئیدها ،تغییرات اولیه در سیستمهای نورآدرنرژیک،

کاهش مییابد[. ]98

سروتونرژیک و دوپامینرژیک پس از تولد به وجود میآید[ .]16با

اوپیوئیدها رهایش دوپامین در چندین ناحیه مغز را افزایش می

تغییر سطح این نوروترانسمیترها به دنبال رویارویی قبل از تولد با

دهد[ .]99در طول تکامل ،دوپامین به عنوان تنظیمکننده رشد عمل
[]100

 .از آنجا که

اوپیوئیدها ،بسیاری از فرآیندهای شناختی از قبیل توجه ،حافظه،

کرده و رشد عصبی را تحت تأثیر قرار میدهد

عملکردهای اجرایی و حرکتی ،مهارت حل مسأله ،درک و زبان

سیستم دوپامینرژیک در فرآیندهای شناختی مانند توجه

[]101

[]102

 ،حافظه

 .در نتیجه کودکانی که در

دچار اختالل میشوند[ .]35در معرض بودن با مورفین در دوره

کاری و کنترل مهاری درگیر است

جنینی ،تغییرات نوروشیمیایی روی چرخه تولید و ترشح

معرض قبل از تولد با متادون بودهاند ،مستعد ابتالی ناهنجاریهای

) (Turnoverنوروترانسمیترها از جمله دوپامین و سروتونین را

توجه ،رفتارهای وسواس گونه ،نقص در عملکردهای اجرایی و

Downloaded from mjms.modares.ac.ir at 16:32 IRDT on Monday July 26th 2021

معناداری در ضخامت قشر پیشانی نوزادان شده و همچنین کودکان

ایجاد میکند که باعث تفاوت در پاسخگویی به مورفین و به دنبال

آثار رویارویی با اوپیوئیدها در دوره بارداری بر فرزندان :مقاله مروری 47

های نوروترانسیمتری متعددی که در فرایند پاداش و تقویت دخالت

 BDNFمیتواند آسیب حافظه در موشهای تراریخته با سطح

دارند ،سیستم دوپامینیرژیک مزولیمبیک نقش مهمی ایفا می-

 BDNFکاهش یافته را معکوس کند[ BDNF .]118-116میتواند

کند[ . ]104رویارویی قبل از تولد با اوپیوئیدها باعث تنظیم کاهشی

تغییرات مورفولوژیکی را ارتقا بخشد و در تأیید این امر ،گزارش

ژن بیانکننده گیرنده دوپامینی در زادههای بالغ میشود[. ]105

شده است که سطح  BDNFافزایش یافته مغز در نتیجه ورزش و

رویارویی قبل از تولد با اوپیوئیدها مانند متادون سطح دوپامین را

محیط غنی شده ) ،(Enriched Environmentمورفولوژی عصبی و

در قشر پیشانی و استریاتوم کاهش میدهد .رویارویی قبل از تولد

شکلپذیری سیناپسی را تغییر میدهد[ .]113بنابراین BDNF،به عنوان

با متادون و بوپرنورفین ،محتوای دوپامینرژیک مغز را کاهش می

یک فاکتور نوروتروفیک کلیدی در عملکرد حافظه و یادگیری ،یک

دهد[. ]106

رابط بین ورزش و محیط غنی شده با بهبود عملکردهای شناختی

سیستم سروتونینی نقش مهمی در تکامل سیستم عصبی دارد و هم

است[ .]119به شکلیکه در مطالعات رشیدی پور و همکاران نشان

چنین تکثیر ،تمایز ،مهاجرت و سیناپسزایی عصبی را تحت تأثیر

داده شده است محیط غنی شده ،آسیبهای رفتاری و کاهش

قرار میدهد[ .]103مطالعه حیوانی نشان میدهد که رویارویی قبل از

 BDNFناشی از رویارویی قبل از تولد با مورفین را جبران تقویت

تولد با مورفین ،تولید و متابولیسم سروتونین را در هیپوتاالموس در

میکند[. ]83

طول دوره اولیه بعد از تولد تغییر میدهد[ .]107در مطالعه دیگر نیز
نشان داده شد که در معرض قرار گرفتن قبل از تولد با مورفین،

راههای درمانی برای جبران اختالالت ناشی از رویارویی قبل از

افزایشی معنیدار در تولید سروتونین در هیپوتاالموس موشهای

تولد با اوپیوئیدها

صحرایی نر بالغ القا میکند[ .]59موشهای صحرایی که قبل از تولد

مطالعات بسیاری آثار مثبت محیط غنی شده و ورزش روی

در معرض متادون قرار دارند ،نیز دچار اختالل در نقل و انتقاالت

نوروشیمی و رفتار حیوان را گزارش کردهاند .محیط غنی شده به

سروتونین در قشر و هیپوکمپ بعد از تولد میشوند[ .]108در موش

عنوان یک ترکیب پیچیده از انگیزههای اجتماعی تعریف شده

های صحرایی که قبل از تولد در معرض متادون بودهاند ،سطح

است[ .]120برای اولین بار در سال  1947دانشمندی به نام ،Hebb

سروتونین در قشر آهیانه افزایش مییابد[ .]96مطالعات نشان دادند

مفهوم محیط غنی شده را مطرح کرد که به تفاوتهای رفتاری بین

که سروتونین در کنترل مهاری[ ،]109حافظه فضایی و توجه درگیر

حیواناتی که برای بازی کودکان به منزل منتقل شده بودند و

است[ .]110بنابراین رویارویی قبل از تولد با اوپیوئیدها ،با تغییر سطح

حیواناتی که در آزمایشگاه باقی مانده بودند ،اشاره میکند[ .]121در

سروتونین میتواند توجه ،مهار و حافظه را تحت تأثیر قرار دهد[. ]35

مطالعات نشان داده شده است قرار دادن تعداد زیادی حیوان در یک

 BDNFبه عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای نوروتروفیک ،در

قفس بزرگ حاوی اشیاء متعدد و متنوعی که مکررا تعویض می

و رفتارهای

شوند ،موجب تغییرات در شاخصهای رفتاری ،آناتومی،

اضطراب گونه[ ]112نقش دارد BDNF .به طور عمده در هیپوکمپ

فیزیولوژی و شیمیایی در مغز موش صحرایی میشود[ .]122غنی

بیان شده و در شکلپذیری عصبی برای حافظه و یادگیری درگیر

سازی محیط شامل ایجاد تغییر در قفس حیوان است که فرصت

است[ .]113مشاهده شده است که بسیاری از محرکها سطح بیان

برای عملکردهای حسی ،حرکتی ،شناختی و اجتماعی بهتری را

BDNFرا در مغز کاهش میدهد[ .]112رویارویی قبل از تولد با

برای آن فراهم میکند .به این صورت که حیوان در قفسهای با

اوپیوئیدها باعث کاهش سطح  BDNFو پیشساز آن در هیپوکمپ

اندازه بزرگتر قرار گرفته و تعدادی وسیله مانند چرخهای گردان،

میشود[ .]114 ,84افزایش سطح  BDNFدر سیستم عصبی مرکزی،

نردبان ،قطعات چوبی و چندین اسباب بازی در داخل قفس قرار

ممکن است یک روش درمانی برای مقابله با اختالالت شناختی

داده م یشود .در نتیجه حیوان امکان انجام فعالیتهای جستجوگرانه

باشد[ .]115به طوری که مطالعات حیوانی نشان دادهاند که کاهش

و دیگر فعالیتهای فیزیکی را داشته که این شرایط شباهت بیشتری

[]111

شکلپذیری ،نورونزایی ،حافظه ،یادگیری
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مهارتهای حرکتی هستند[ .]103 ,35به نظر میرسد در بین سیستم

 BDNFباعث آسیب حافظه و میزان  LTPشده و تزریق برونزاد

 48الهام عالئی و همکاران

به چگونگی زندگی جوندگان در محیطهای طبیعی دارد[. ]123

جمعبندی

گزارش شده است که محیط غنی شده باعث افزایش سیناپسها و

اعتیاد به عنوان بیماری و یک معظل بزرگ اجتماعی ،مشکالت

خار دندریتی نورونهای هیپوکمپی ،بهبود تقویت طوالنی مدت در

زیادی را برای جامعه به دنبال دارد؛ ولی در برخی اقشار مانند زنان

آثار مثبت محیط غنی شده ممکن است از طریق تغییر سطح BDNF

ناخوشایندی برای جامعه به همراه داشته و ایمنی و سالمتی مادر و

باشد[ .]111برای نمونه ،محیط غنی شده باعث افزایش سطح BDNF

جنین را به خطر میاندازد .ازآنجاییکه مخدرها به راحتی از جفت

هیپوکمپ و برطرف کردن اختاللهای شناختی ناشی از کاهش

عبور کرده و آثار مخربی بر جنین برجای میگذارند .پس ،این امر

خونرسانی مزمن مغزی در موشهای صحرایی میشود[ .]125برخی

نیازمند مطالعه در زمینه اثر اعتیاد بر زنان باردار هست .رویارویی

از مطالعات نشان دادهاند که زندگی در محیط غنی شده وابسته به

قبل از تولد با اوپیوئیدها بر تکامل ،موضوعی مهم و نگرانکننده

جنس است .به شکلیکه نشان داده شده است که محیط غنی شده،

است برای افرادی که در زمینه درمان مصرفکنندههای باردار

غلظت  BDNFرا در موشهای صحرایی ماده به نسبت نرها افزایش

فعالیت میکنند .همچنین ارتباط نزدیکی بین اعتیاد مادران در دوره

بیشتری داده است[ .]126با این وجود ،بهبود عملکرد در مطالعات

بارداری و اعتیاد فرزندان در زندگی آینده آنها وجود دارد .این

رفتاری از طریق افزایش غلظت  BDNFنمیتواند به طور کامل با

دسته از کودکان در خطر ریسک بیشتر آسیب حافظه کاری ،مهارت

جنسیت مرتبط باشد .از آنجا که در برخی مطالعات موشهای

های حرکتی ،مهارت حل مساله ،توجه ،تکلم ،درک ،فعالیتهای

صحرایی ماده عملکرد بهتری داشتهاند[ ،]128 ,127در صورتی که در
مطالعات دیگر ،موشهای صحرایی نر از عملکرد بهتری برخوردار
بودهاند[. ]131-129

اجرائی و سایر عملکردهای شناختی قرار دارند .با توجه به یافتههای
به دست آمده ،مطالعات بیشتر برای بررسی اثر رویارویی قبل از
تولد با اوپیوئیدها بر تمام جنبههای زندگی ،امری بسیار ضروری

از سویی نشان داده شده است که ورزش ،بیان  ،]132[ BDNFتکامل

است .از طرفی ،در کودکانی که قبل از تولد در معرض مورفین

را

بودهاند و از مشکالت ذهنی ،احساسی و اجتماعی رنج میبرند،

واسطهگری میکند .همچنین ،ورزش باعث بهبود عملکرد در

محیط غنی شده و ورزش میتواند به عنوان راهکارهای درمانی

[]134

فرآیندهای عصبی[ ،]133نورونزایی در تشکیالت هیپوکمپی
[]136

آزمایش ماز آبی موریس[ ،]135ماز شعاعی

[]134

و LTP

در

ارزشمند استفاده شده ،و آثار مفیدی به همراه داشته باشند.

جوندگان میشود .مطالعات گزارش کردند که ورزش رفتارهای
اضطراب گونه القا شده با مورفین را کاهش میدهد[ .]112از طرفی
ورزش ،نقص در حافظه فضایی به وجود آمده در مورفین را با
سازوکار وابسته به  BDNFبهبود بخشیده و باعث افزایش سطح آن
میشود .ورزش تردمیل باعث کاهش آسیبهای رفتاری در موش
های صحرایی نوجوان که قبل از تولد با مورفین رویارویی داشتهاند،
میشود[ .]132برای نمونه ،ورزش تردمیل نقص در حافظه اجتنابی
غیرفعال به دنبال رویارویی قبل از تولد با مورفین را معکوس می
کند .یک سازوکار محتمل این است که ورزش تردمیل از مسیرهای
آپوپتوزی و افزایش سطح نوروبالستهای آپوپتوزی که در سیستم
عصبی مرکزی به دنبال رویارویی قبل از تولد با مورفین به وجود
میآید ،جلوگیری میکند[.]137

شکل  .1مروری بر آثار نوروشیمیایی و رفتاری رویارویی قبل از
تولد با اوپیوئیدها
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هیپوکمپ و افزایش عملکرد در یادگیری فضایی میشود[.]124

باردار این مشکالت بسیار بیشتر و جدیتر است و عوارض بسیار
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