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Abstract 

Background: The lymphatic system as a key component in the organism's body can be affected 
by used drugs. Methylphenidate or Ritalin is widely used for treatment of behavioral disorders in children 
and some depressed people. This study carried out to examine the immunotoxic effects of Ritalin. 

Materials and Methods: A total of 16 healthy adult female mice were selected and randomly 
divided into a control and three experimental groups. The experimental groups received Ritalin as 0.5,5 
and 50 mg/kg body weight and control groups received distillated water by gavage method for 21 
consecutive days. At the end of experiment, the structure and function of the lymphoid organs were 
evaluated. Results were analyzed by ANOVA and Duncan’s test (p<0.05). 

Results: Significant alterations including a reduction in the size and number of lymphoid 
follicles, increasing in the megakaryocytes numbers as well as spleen capsular thickens were seen 
following Ritalin administration.  The atrophy of the lymph nodes together with significant reduction in 
the number and size of lymph follicles but an increasing in the parenchyma hyperemia were seen. Also 
lymphocyte numbers increased while the monocytes numbers decreased (p<0.05). 

Conclusion: The consumption of Ritalin could be exerted detrimental effects on the lymphoid 
organs in the mouse model. 
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 20/05/95تاریخ پذیرش:  14/04/95تاریخ دریافت: 
 

  چکیده
متیل تواند متاثر از داروهاي مصرفی باشد. داروي  عنوان عنصر اصلی در ایمنی بدن موجود زنده میه سیستم لنفوئیدي ب زمینه و هدف:

هدف از گردد.  درمان اختالالت رفتاري در کودکان و برخی مبتالیان به افسردگی استفاده می براي به صورت گسترده فنیدیت یا ریتالین
  .استاثرات ایمونوتوکسیک این دارو  مطالعه حاضر، بررسی

 د.انتخاب و به طور تصادفی به یک گروه شاهد و سه گروه تجربی تقسیم شدنسر موش سوري ماده بالغ سالم  16 تعدادها:  مواد و روش
روز  21مدت ه کیلوگرم وزن بدن ریتالین و گروه شاهد با آب مقطر به روش گاواژو ب گرم بر میلی 50و  5, 5/0هاي تجربی با مقادیر  گروه

نتایج با هاي لنفوئیدي حیوانات جهت ارزیابی بافت و عملکرد سیستم ایمنی مورد بررسی قرار گرفت.  ، انداممطالعه . در پایانتیمار شدند
  .(p<0.05)شد تحلیلاده از آزمون آنووا و تست تکمیلی دانکن استف

هاي  داري از جمله کاهش اندازه و تعداد فولیکول دنبال مصرف ریتالین در گروه تیمار نسبت به گروه شاهد تغییرات معنیه : بها یافته
هاي لنفی نیز آتروفی غده  ردید. در غدهها و افزایش ضخامت کپسول اطرافی بافت طحال مشاهده گ لنفوئیدي، افزایش مگاکاریوسیت

خونی دیده  کاهش اندازه غده لنفوئیدي همراه با افزایش تراکم نقاط پر هاي لنفی و نیز اندازه فولیکول کاهش مشخص تعداد و همراه با
  .(p<0.05)ها کاهش یافت در حالی که تعداد مونوسیتیافته ها افزایش  تعداد لنفوسیت چنین همشد. 

  هاي لنفوئیدي در مدل موش سوري به جا بگذارد. تواند اثرات مخربی بر روي ارگان مصرف داروي ریتالین می ري:گی نتیجه
  متیل فنیدیتتغییرات بافت شناسی، سیستم لنفوئیدي، موش سوري، : کلیدي واژگان
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  مقدمه
یا  (MPH)متیل فنیدیت هیدروکلراید داروي

هاست. این دارو به صورت  از مشتقات آمفتامین ریتالین
گسترده براي اختالالت رفتاري در کودکان و برخی مبتالیان 

صورت  ترکیب آن به). 3 -1به افسردگی تجویز می شود(
آب و  ی، سفیدرنگ، بدون بو و محلول درکریستال پودر

این دارو به عنوان درمان کلی اختالالت بیش . متانول است
استفاده شده و ضمن   (ADHD) فعالی و نقص توجه

پایداري و ثبات مغزي جهت کنترل عالئم نامطلوب از جمله 
رود  می عدم تمرکز، نقص توجه و اختالل بیش فعالی به کار

براي کمک به درمان افسردگی مقاوم به ولی گاهی نیز از آن 
درمان، آپاتی، افسردگی ناشی از ضربه به سر، افسردگی ناشی 

آور  چنین برطرف کردن اثر خواب هاي طبی و هم از بیماري
وجود آثار درمانی  با). 4ها استفاده شده است( شبه افیون

هاي زیادي از سوء مصرف آن وجود دارد  ریتالین، گزارش
مطالعات زیادي به  هایی شده است. اد نگرانیکه باعث ایج

، درکنترل ADHDعلت مصرف باال این دارو در درمان 
). از جمله این 6، 5رفتارهاي نامطلوب، انجام پذیرفته است(

توان به بررسی مصرف باال غیر پزشکی ریتالین در  مطالعات می
هاي مختلف دانشگاه علوم پزشکی تهران  میان دستیاران رشته

). مصرف این ماده به صورت مزمن موجب 7ه داشت(اشار
چنین مصرف  هم). 8اختالل در رشد حیوانات شده است(

طوالنی مدت این دارو باعث کاهش وزن بدن موش 
دنبال اختالل رشد حیوان، تغییراتی در ه ). از طرفی ب9شود( می

ها، طحال و پروستات ایجاد شده  وزن مغز، قلب، تخمدان
بیان نمودند که  2005همکاران در سال  و Haley). 10است(

ها یا مواد حاصل از  داروها، مواد سمی، میکروارگانیسم
ها و در نتیجه  ها بر روي جمعیت لنفوسیت متابولیسم آن

گذارند و به همین جهت طحال و  واکنش متقابل آنها تاثیر می
منظور ه هاي سفید خون، ب غده لنفی و شمارش تفریقی گلبول

چنین  ). هم11باشد( لکرد سیستم ایمنی مناسب میارزیابی عم
Manjanatha  ها را  اثر آمفتامین 2008و همکاران در سال

ها اعالئم نموده که یک ارتباط مستقیم  بر سیستم ایمنی موش
ها  هاي آن هاي لنفاوي و فعالیت سلول بین کاهش وزن اندام

ارو بر ي جامعی از تاثیر این د ). از طرفی مطالعه9وجود دارد(
اجزا و عملکرد سیستم ایمنی، وجود نداشته و با توجه به متاثر 

دنبال مصرف دارو و مصرف گسترده آن ه بودن این سیستم ب
کافی در مورد  که اطالعات جامع و نظر به ایندر کودکان و 

ساختار بافتی و کارکرد سیستم  تأثیر احتمالی ریتالین بر
ال، غده لنفی، لنفوئیدي وجود نداشته و از طرفی طح

هاي سفید و غده آدرنال با تولید هورمون موثر بر  گلبول
هاي اساسی در دفاع بدن  عملکرد سیستم ایمنی، از ارگان

  .باشند، مطالعه حاضرصورت گرفت می
  

  ها روشمواد و 
سر موش سوري ماده  16جهت انجام این آزمایش، 

 35-30 هفته، با وزن اولیه 8-6با سن  Balb/Cسالم نژاد  بالغ
گرم، از مرکز پرورش و نگهداري حیوانات آزمایشگاهی 

دامپزشکی دانشگاه ایالم تهیه، پس از فراهم   دانشکده پیرا
ساعت  12 ساعت روشنایی، 12نمودن شرایط زیستی مناسب(

ه گراد، آب و غذا ب درجه سانتی 22-24تاریکی)، دماي 
ه صورت نامحدود به مدت یک هفته به منظور عادت کردن ب

محیط، نگه داري شدند. حیوانات مورد مطالعه در تمام طول 
حیات خود از رژیم غذایی یکسان محتوي پروتئین و چربی از 
طریق پلت خوراکی تجاري مخصوص حیوانات آزمایشگاهی 

به طور تصادفی در این مطالعه تجربی، حیوانات  .تغذیه شدند
هاي  روهگروه شاهد تقسیم شدند. در گ 1گروه تجربی و  3به 

کیلوگرم  گرم بر میلی 50و  5 ،5/0تجربی از ریتالین به مقدار
گروه شاهد نیز آب مقطر به صورت گاواژ به مدت  وزن بدن و
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هوش  روز استفاده شد. در پایان آزمایش، ابتدا حیوانات بی 21
هاي لنفوئیدي و موثر در سیستم ایمنی جدا  شده و سپس اندام

تفاده در این مطالعه به تایید هاي مورد اس تمام روششدند. 
کارگیري حیوانات آزمایشگاهی در تحقیقات ه کمیته اخالق ب

  ) رسیده است.11/987-8-93پزشکی دانشگاه ایالم(شماره: دام
ها  جهت مطالعه بافت شناسی؛ در مورد همه گروه

هاي بافتی  هاي لنفاوي نمونه بالفاصله پس از خارج کردن اندام
لنفوئیدي پیش رانی و غده آدرنال اخذ مربوط به طحال، غده 

با استفاده از و جهت ثبوت در فرمالین ده درصد قرار داده شد. 
تصاویر به دست آمده، در هر میدان دید تعداد 

 um2 104×1.44)واحد سطح هاي طحالی در مگاکاریوسیت

tissue area)هاي کورتکس غده  ، قطر الیه مدیوال و الیه
هاي طحالی،  الی، قطر فولیکولطحآدرنال، ضخامت کپسول 

هاي غده  ضخامت کپسول غده لنفوئیدي و قطر فولیکول
با استفاده از ها به طور یکسان  همه گروه لنفوئیدي در

 Moticهاي متداول تهیه مقاطع بافتی و نرم افزار  روش
گیري و نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار  اندازه

میکرون تهیه و  5هایی به ضخامت  شها بر ). از نمونه12گرفت(
قرار گرفت سپس هر گونه تغییر  H&Eمورد رنگ آمیزي 

براي بررسی بافتی ایجاد شده در هر ارگان مشاهده و ثبت شد. 
هوشی با استفاده از  بالفاصله پس از بیعملکرد سیستم ایمنی؛ 

سرنگ انسولین از طریق پانکسیون قلب از حیوانات 
هاي  . سپس براي جداسازي سرم، نمونهگیري به عمل آمد خون

دقیقه  15دور در دقیقه و به مدت  5000خون با سرعت 
هاي سفید خون محیطی با  سانتریفیوژ و شمارش تفریقی گلبول

ساخت  KX21مدل Sysmexاستفاده از دستگاه سل کانتر(
ژاپن) انجام شد. نتایج حاصله مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار 

ها از  که داده ه و تحلیل نتایج؛ پس از آنگرفت. براي تجزی
نظر آزمون تطابق با توزیع نظري بررسی شدند و مشخص 
گردید که داراي توزیع نرمال هستند از آزمون آنووا و تست 

دار بین نتایج  تکمیلی دانکن براي مقایسه وجود اختالف معنی
هاي سفید خون استفاده شد.  مربوط به شمارش تفریقی گلبول

ها به شکل میانگین و خطاي معیار نشان داده شده و سطح  داده
 در نظر گرفته شد.  p<0.05ها در حد دار آن معنی

  

  ها یافته
  هاي بافت شناسی یافته

 غده آدرنال.1

در ساختار بافتی آدرنال درگروه شاهد؛ اندازه 
چنین در  ). همa-1کورتکس و مدیوال طبیعی بود(تصویر

گونه شواهدي مبنی بر پرخونی یا  هاي باالتر هیچ نمایی بزرگ
). در e-1و c-1تغییرات ساختاري غیرطبیعی دیده نشد(تصاویر

 5ساختار بافتی آدرنال درگروه دریافت کننده ریتالین به میزان 
رغم هیپرتروفی  گرم به ازاي کیلوگرم وزن بدن؛ علی میلی

هاي کورتکس تغییر بافت شناسی  مشخص الیه مدیوال، الیه
). از طرف دیگر در ساختار b-1ندادند(تصویر خاصی نشان

 50بافتی آدرنال در گروه دریافت کننده ریتالین به میزان
هاي  گرم به ازاي کیلوگرم وزن بدن؛ اندازه و تعداد کانون میلی

 d-1پرخونی به ویژه در مدیوال به شدت افزایش یافت(تصاویر
  ).f-1و 
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شود.  دیده می) m) و مدیوال(cاندازه طبیعی کورتکس(ي گروه شاهد؛ در این بخش از تصویر در موش سور آدرنالمقطع عرضی  :a-1تصویر
رغم  علی؛ در این مقطع گرم به ازاي کیلوگرم وزن بدن میلی 5شده با ریتالین به میزان  تیماردر موش سوري  آدرنال: مقطع عرضی b-1تصویر

در  آدرنال: مقطع عرضی c-1تصویر شود. دیده نمی) تغییر بافت شناسی خاصی cهاي کورتکس( )، در الیهmهیپرتروفی مشخص الیه مدیوال(
دیده طبیعی  گونه شواهدي مبنی بر پرخونی یا تغییرات ساختاري غیر هاي باالتر هیچ نمایی در بزرگ موش سوري گروه شاهد؛ در این مقطع

؛ در این گرم به ازاي کیلوگرم وزن بدن میلی 50لین به میزان شده با ریتا تیمار: مقطع عرضی آدرنال در موش سوري d-1تصویرشود.  نمی
 آدرنال: مقطع عرضی e-1 دهد. تصویر افزایش شدید نشان میهاي آبی رنگ)  (فلشهاي پرخونی به ویژه در مدیوال  اندازه و تعداد کانون مقطع

: مقطع f-1 تصویرشود.  دیده نمیرات ساختاري غیرطبیعی گونه تغیی هاي باالتر هیچ نمایی در بزرگ در موش سوري گروه شاهد؛ در این مقطع
؛ این بخش در واقع کادر مشخص شده گرم به ازاي کیلوگرم وزن بدن میلی 50شده با ریتالین به میزان  تیمارعرضی آدرنال در موش سوري 

-[رنگ آمیزي هماتوکسیلین داده شده است. نمایی بیشتر قرار با بزرگ(فلش آبی رنگ) باشد که براي رویت میزان پرخونی  می d-1در تصویر
 ].  :e, f  ،100×:c, d  ،40×a,b:×400ائوزین، بزرگنمایی

 
  طحال.2

هاي لنفوئیدي به  گروه شاهد؛ سلول در ساختار بافتی طحال در
ویژه ماکروفاژ، پالسماسل، لنفوسیت، رتیکولر و لنفوبالست 

لیکولی در مقیاس انبوه در اطراف فولیکول و ناحیه بین فو
چنین در گروه شاهد اندازه و تعداد  مشاهده شدند. هم

 هاي لنفوئیدي به صورت قابل مالحظه باال بود فولیکول
). درگروه حیوانات دریافت کننده ریتالین به میزان a-2(تصویر

گرم به ازاي کیلوگرم وزن بدن؛ کاهش مشخص اندازه  میلی 5
افزایش  ) وb-2هاي لنفوئیدي(تصویر و تعداد فولیکول

) دیده شد. c-2ضخامت کپسول اطرافی طحال (تصویر
گرم  میلی 50شده با ریتالین به میزان  گروه تیمار چنین در هم

گیر  به ازاي کیلوگرم وزن نسبت به گروه شاهد افزایش چشم
ها در واحد سطح بافتی مشاهده  تعداد مگاکاریوسیت

  ).d-2شد(تصویر
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هاي لنفوئیدي(فلش آبی  ش سوري گروه شاهد؛ در این بخش از تصویر تعداد و  اندازه طبیعی فولیکولدر مو طحال مقطع عرضی :a-2تصویر

گرم به ازاي  میلی 5تیمارشده با ریتالین به میزان : مقطع عرضی طحال در موش سوري b-2تصویرشود.  رنگ) در پارانشیم طحالی دیده می
: مقطع عرضی طحال در موش c-2تصویر شود. هاي لنفوئیدي به خوبی دیده می اد فولیکول؛ در این مقطع کاهش اندازه و تعدکیلوگرم وزن بدن

(فلش آبی افزایش ضخامت کپسول اطرافی طحال ؛ در این مقطعگرم به ازاي کیلوگرم وزن بدن میلی 50تیمارشده با ریتالین به میزان سوري 
؛ میلی گرم به ازاي کیلوگرم وزن بدن 50مارشده با ریتالین به میزان تی: مقطع عرضی طحال در موش سوري d-2تصویرشود.  رنگ) دیده می

ائوزین، -شود. [رنگ آمیزي هماتوکسیلین (فلش آبی رنگ) دیده می ها در واحد سطح بافتی گیر تعداد مگاکاریوسیت افزایش چشم در این مقطع
 ].  :c, d  ،100×a,b:×400بزرگنمایی

  
  غده لنفی.3

گروه شاهد؛ سایز  درغده لنفی پیشرانی در مورد ساختار بافتی 
هاي لنفوئیدي  چنین فولیکول بزرگ بوده و هم "کلی غده نسبتا

). در گروه a-3داراي شکل و اندازه طبیعی بودند(تصویر
گرم به ازاي کیلوگرم وزن  میلی 5تیمارشده باریتالین به میزان 

بدن؛ آتروفی غده لنفوئیدي همراه با کاهش مشخص تعداد و 
در مورد عقده ). b-3هاي لنفی دیده شد(تصویر ازه فولیکولاند

شده با ریتالین به میزان  تیمارلنفی پیش رانی در موش سوري 
؛ کاهش اندازه غده گرم به ازاي کیلوگرم وزن بدن میلی 50

خونی دیده  لنفوئیدي همراه با افزایش تراکم نقاط پر
لنفی  چنین ضخامت کپسول اطرافی عقده هم .)c-3(تصویرشد
شده با ریتالین نسبت به گروه شاهد تغییر  هاي تیمار گروه در

  ).d-3گیري نشان نداد(تصویر چشم
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هاي  مقطع عرضی عقده لنفی پیش رانی در موش سوري گروه شاهد؛ در این بخش از تصویر تعداد و اندازه طبیعی فولیکول :a-3تصویر

گرم به ازاي  میلی 5شده با ریتالین به میزان  تیمارقده لنفی پیش رانی در موش سوري ع مقطع عرضی :b-3تصویرباشد.  لنفوئیدي نرمال می
: c-3تصویر شود. هاي لنفی دیده می ؛ در این مقطع آتروفی غده لنفوئیدي همراه با کاهش مشخص تعداد و اندازه فولیکولکیلوگرم وزن بدن

؛ در این مقطع گرم به ازاي کیلوگرم وزن بدن میلی 50ریتالین به میزان تیمار شده با عقده لنفی پیش رانی در موش سوري  مقطع عرضی
عقده لنفی  مقطع عرضینمایی بیشتر از  بزرگ: d-3تصویر شود. کاهش اندازه غده لنفوئیدي همراه با افزایش تراکم نقاط پرخونی دیده می

؛ در این مقطع افزایش تراکم نقاط اي کیلوگرم وزن بدنگرم به از میلی 50شده با ریتالین به میزان  تیمارپیش رانی در موش سوري 
 ].  :d  ،100×a,b,c:×400نمایی ائوزین، بزرگ-شود.[رنگ آمیزي هماتوکسیلین تري دیده می با وضوح بیش پرخونی(فلش آبی رنگ)

  

هاي  هاي مربوط به شمارش تفریقی گلبول افتهی
  سفید خون محیطی

هاي سفید  نتایج مربوط به شمارش تفریقی گلبول
هاي  گروه آورده شده است. بر این اساس در 1 خون در جدول

داري  تیمار از نظر تعداد نوتروفیل و ائوزینوفیل تغییر معنی
شود. از نظر تعداد مونوسیت بین  نسبت به گروه شاهد دیده نمی

 5/0گروه شاهد و گروه دریافت کننده ریتالین به میزان 

هاي  شود. اما بین گروه نمی دار دیده گرم اختالف معنی میلی
گرم ریتالین نسبت به گروه شاهد  میلی 50و  5تیمار شده با 
عالوه، در هر سه گروه ه ب شود. داري دیده می کاهش معنی

دار تعداد لنفوسیت در  تیمار شده با ریتالین افزایش معنی
 ).p>05/0مقایسه با گروه شاهد مشاهده شد(

 
  هاي سفید خون لین بر روي شمارش تفریقی گلبولبا ریتااثرات تیمار  .1جدول 

گروه  تیمارشده  گروه شاهد شاخص مورد بررسی
میلی گرم  5/0با

  ریتالین

 5گروه  تیمارشده با 
  میلی گرم ریتالین

 50گروه  تیمارشده با 
  میلی گرم ریتالین

 33/11a 8/0±3/8a 2/1±0/12a 8/3±0/13a±73/5  درصد)نوتروفیل (
 a 05/0±2a 04/0±1a 05/0±1a 1±05/0 )درصدائوزینوفیل(
 7/26a 5/2±1/24a 8/3±0/16b 5/1±0/15b±6/4  درصد)مونوسیت (
 1a 000/0±0a 000/0±0a 000/0±0a±/007  درصد)بازوفیل(
 0/60a 67/4±73/65b 81/2±0/71b 9/6±0/71b±8/4  درصد)لنفوسیت(

 باشد. می p>05/0ها با یکدیگر در حد  هاي گروه بین میانگیندار  گر وجود اختالف معنی هماهنگ بیان *در هر ردیف حروف نا
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  بحث
نظر به استفاده گسترده از داروي ریتالین براي درمان 
اختالالت رفتاري در کودکان و برخی مبتالیان به افسردگی، 
تحقیق حاضر به منظور مطالعه اثرات ایمونوتوکسیک این دارو 

گزارش  2006و همکاران در سال  Suterصورت گرفت. 
نمودند که دارو درمانی اولین راهکار براي درمان 

ترین دارو در این  است و ریتالین، پرمصرف  ADHDبیماري
). به همین جهت مطالعه عوارض سوء ناشی از 6زمینه است(

  باشد. مصرف این دارو از ملزومات اطالعات دارویی می
وي نتایج کلی این تحقیق موید اثرات مخرب این دارو بر ر

هاي  چنین شمارش تفریقی گلبول هاي بافت شناسی و هم مولفه
هاي انجام شده توسط محققین  سفید خون بود. در بررسی

طور ه ها ب عنوان شده است که مصرف ریتالین در موش
چنین  داري موجب کاهش وزن حیوانات شده است. هم معنی

اعالم ها  ها را بر سیستم ایمنی موش این محققان تاثیر آمفتامین
هاي  نمودند که یک ارتباط مستقیم بین کاهش وزن اندام

). در 13، 9هاي ایمنی وجود دارد( لنفاوي و عملکرد سلول
دنبال ه بررسی حاضر، مطالعات بافت شناسی نشان داد که ب

مصرف ریتالین در گروه تیمار نسبت به گروه شاهد تغییرات 
هاي  ولکاهش اندازه و تعداد فولیکداري از جمله  معنی

لنفوئیدي و افزایش ضخامت کپسول اطرافی بافت طحال 
هاي انجام شده از مصرف ریتالین  مشاهده گردید. طبق بررسی

بر بافت طحال، مشخص شده است که برخی پارامترهاي آن از 
هاي موجود در آن متاثر  ها و سلول جمله وزن، اندازه فولیکول

ان در سال و همکار Budec). 14باشد( از مصرف دارو می
توانند  نشان دادند که مصرف برخی داروها نیز می 2000

  ).15هاي طحالی شوند( موجب کاهش در اندازه و فولیکول
شده با ریتالین نسبت به  گروه تیمار چنین در هم

ها در واحد  گیر تعداد مگاکاریوسیت گروه شاهد افزایش چشم
ی فاضلی سطح بافتی مشاهده شد. که این یافته مطابق با بررس

). این یافته ناشی از 14باشد( می 1392پور و همکاران در سال 
تاثیر ریتالین بر پالپ قرمز طحال و خونسازي خارج از مغز 

تواند به علت  دهند که می ها نشان می استخوان بوده و بررسی
دنبال ه هاي بنیادي، ب هاي کوچک سلول عدم تکوین کلونی

خارج از مغز استخوان  سازي مصرف دارو بوده و موجب خون
هاي تیمار شده با ریتالین، نیز  ). در غده لنفی گروه16گردد(

آتروفی غده همراه باکاهش مشخص تعداد و اندازه 
چنین کاهش اندازه غده لنفوئیدي  هاي لنفی و هم فولیکول

همراه با افزایش تراکم نقاط پرخونی دیده شد. در مطالعه قبلی 
نفی متاثر از مواد توکسیک از صورت گرفته، آتروفی غده ل

تواند در مورد  جمله فنل گزارش شده است که این تاثیر می
چنین در بررسی دیگر  ). هم17ریتالین نیز صحت داشته باشد(

Silva  نشان دادند که مصرف مواد  2003و همکاران در سال
هاي لنفاوي بدن تاثیر گذاشته و عملکرد این  سمی بر اندام

هاي آن  بل آنتی ژن با تغییر در اندازه فولیکولها در مقا ارگان
  ). 18باشد( قابل مشاهده می

گروه دریافت کننده  در ساختار بافتی آدرنال در
ریتالین، هیپرتروفی الیه مدیوال و افزایش در اندازه و تعداد 

اگر  خونی به ویژه در مدیوال قابل مشاهده بود. هاي پر کانون
پاتولوژیک متعاقب تیمار با  چه دالیل قطعی بروز تغییرات

دنبال تاثیر ه تواند ب ریتالن دقیقا مشخص نیست اما این مورد می
آدرنال و در نتیجه -هیپوفیز-ریتالین بر محور هیپوتاالموس

که وجود  ،)19افزایش میزان سرمی کورتیکو استروئیدها باشد(
این هورمون منجر به اختالل در عملکرد اجزا سیستم ایمنی 

اند که یکی از  چنین مطالعات قبلی نشان داده . همگردد می
هاي  هاي اثر ریتالین بر روي سیستم ترین مکانیسم مهم

هاي دوپامین و نوراپی  بیولوژیکی افزایش میزان انتقال دهنده
). از طرفی، 20نفرین در مایعات خارج سلولی است(

تواند منجر به سنتز سپراکسید  اکسیداسیون دوپامین می
). فلذا در 21هاي آزاد گردد( و تولید رادیکال هیدروژن

بررسی حاضر علت بروز تغییرات پاتولوژیک متعاقب تیمار با 
  ریتالن ممکن است پروسه فوق باشد.

دار  تیمار با ریتالین نیز منجر به کاهش معنی
توان با  ها شد که این تغییر را می مونوسیت و افزایش لنفوسیت
سازي خارج از  چنین خون و همتراوش کورتیکوارستروئیدها 

مغز استخوان مرتبط دانست. طبق مطالعات انجام شده مصرف 
هاي ایمنی موثر  تواند بر جمعیت سلول مواد دارویی نیز می

بیان  2001و همکاران در سال  Salbacakنحوي که ه باشد ب
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داشتند که داروي مرفین هیدروکلراید موجب کاهش 
این یافته با نتایج فاضلی پور  ). که12گردد( ها می پالسماسل

ها مغایرت دارد اما با  مبنی بر مهار تقسیم و کاهش لنفوسیت
هاي این  اثرات توکسیک ریتالین بر طحال طبق یافته

باشد. پیرو نتایج حاصل از بررسی  نویسندگان هم راستا می
 متیل فنیدیتحاضر، با توجه به اثرات ایمونوتوکسیک داروي 

همراه ه تر در این زمینه ب ستردهو با انجام مطالعات گ
تواند در موارد انسانی و با توصیه  هاي بالینی، می کارآزمایی

  مصرف محتاطانه این دارو، قابل تعمیم باشد.
  

  قدردانیتشکر و 
این تحقیق با استفاده از اعتبارات پژوهانه سال 

مصوب دانشگاه ایالم صورت گرفته است بدین وسیله از 1392
محترم پژوهش و فناوري دانشگاه ایالم تقدیر زحمات معاونت 

  شود. می
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