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 و( غیره و استرادیول بتا پروژسترون، تستسترون،) جنسی هایهورمون تغییرات

  مخدر مواد به معتاد افراد باروری
 

 2، سهیال ابراهیمی1نادیا عابدی اومالی

 بابل نور پیام دانشگاه جانوری، فیزیولوژی ارشد کارشناسی 9

 بابل نور پیام گاهدانش جانوری، فیزیولوژی گروه شناسی زیست دانشکده علمی هیئت 2

 

 چکیده

و ترکیبات شیمیایی طبیعی و سنتتیک است که معموال  هااکتیوسایکو، هادارو، نام عمومی برای انواع متنوعی از 9اد مخدرمو

. در مقاله شوند بندی می طبقه مواد اعتیادآوربه مصرف، جز  وابستگی دهنده دارند؛ و به دلیل احتمال ایجادخاصیت تسکین

فیزیولوژیک پرداخته شده است. با مصرف مواد  حاضر به بررسی اثر مصرف مواد مخدر بر عملکرد جنسی افراد معتاد از دیدگاه

یابد. در پی کاهش غلظت تستسترون مخدر به عنوان مثال، مورفین غلظت هورمون تستسترون به طور قابل توجهی کاهش می

یابد. همچنین، غلظت هورمون مادرانه یا پروژسترون با مصرف مواد سرمی، قدرت باروری و میل جنسی در جنس نر کاهش می

باشد. معدود شود. پروژسترون به طور مستقیم با حفظ باروری و نگهداری جنین در ارتباط میدر در جنس ماده کم میمخ

به کاهش تحرک های مایع سمینال اثر گذاشته و منجردهد که مصرف مواد مخدر بر فراسنجهشده نشان میمطالعات انجام

ای در مردان تحت عنوان یائسگی مردانه که توان عضالنی اقات باعث پدیدهشود. همه این اتفها در جنس نر میاسپرماتوزوئید

شود. در این صورت فرد دچار افسردگی و مشکالت روحی، از بین رفتن نعوظ شبانه و یابد، میفرد و تمرکز فکری آن کاهش می

ه، خارش پوست، قطع عادت شود. همینطور در جنس ماده، مصرف مواد مخدر همراه با اختالالت حافظمشکالت خواب می

به شود. در نتیجه، با توجه به مقاله حاضر مصرف مواد مخدر منجرماهیانه، افزایش وزن و کاهش میل جنسی را سبب می

 شود. مثلی در هر دو جنس میاختالالت تولید

 

 رباروری، جنین، عملکرد جنسی و مواد مخدهای كلیدی:  واژه
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 Narcotic 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88_%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%88
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