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 مقاله پژوهشي
 

  Nifedipineمطالعه اثرات ضدباروري يك مشتق جديد 
 در موشهاي صحرائي نر بالغ 

   
  ** پريسا حسنين ، * رودسريدكتر حميدرضا صادقي پور

 

 :چكيده
          )DDNPD(imethyl ester dyridinedicarboxylic acid p3,5)itrophenyln.4(4imethyl d2,6ihydro d1,4  يك

 nifedipine است كه فاقد اثر بر كانالهاي  كلسيمي قلب و عروق مي باشد با توجه به اين كه nifedipineنالوگ جديد آ
باعث كاهش باروري در ) با اثر بر كانالهاي كلسيمي غشا اسپرم و ممانعت از واكنش آكروزومي اسپرم (مي تواند 

موش بزرگ  باروري در دستگاه توليدمثل و  برDDNPDالي احتم هدف بررسي اثر جنس نر گردد، لذا اين مطالعه با
 . آزمايشگاهي صورت گرفت

 به صورت زير پوستي به موشهاي mg/kg١٠ روز به ميزان ٥٠ دوبار در روز به مدت DDNPDمطالعهدر اين           
) توليد مثل نر مي باشدكه فاقد اثر بر دستگاه ( تزريق شد و همچنين حالل پروپيلن گاليكول  ) n=٢٤(گروه آزمايش

تزريق  ) n=٢٤(روز به صورت زير پوستي به موشهاي گروه كنترل ٥٠ دوبار در روز به مدت ١ mg/kgبه ميزان 
 .گرديد
در بررسي برخي شاخص هاي باروري ، كاهش قابل توجهي در ميزان تحرك اسپرم و قابليت زنده ماندن           
 در گروه آزمايش مشاهده (p<0.001) و ميزان باروري (p<0.001)ديديمي اسپرم  ، ميزان ذخيره اپي(p<0.001)اسپرم 

 .شد اما  سطح تستوسترون سرمي بين گروه آزمايش و كنترل تفاوتي  نداشت
 در بلوغ اسپرمها  روز با اثر برتكامل و٥٠ وبمدت mg/kg١٠ با مقدار DDNPDاين نتايج حاكي از آن است كه           

 .ث كاهش باروري در موش صحرائي نر شده استاپيديديم  باع
 

 ناباروري /موش  /كانالهاي كلسيمي  /اسپرماتوزوئيد  : كليد واژه ها
 

 :مقدمه 
پيشرفتهاي فن آوري منجر به كنترل  تحوالت علمي و      

بسياري از بيماريها، افزايش طول عمر بشر و در نتيجه 
م ارائه اين مساله لزو. افزايش رشد جمعيت شده است

خدمات بهداشت باروري و تنظيم خانواده را در جامعه با 
 .تنوعي بيشتر و كيفيتي افزونتر نمايان مي سازد

روشهائي " عمدتا روشهاي جلوگيري از بارداري موجود،      
هستند كه توسط زنان بكار گرفته مي شوند كه با توجه به 

 قش و ، ن اــــعواقب و اشكاالت خاص هر يك از اين روشه
 
 
 

 
 مشــــــاركت مردان در خدمات تنظيم خانواده آشكارتر 

از سويي ديگر ، در حال حاضر روشهاي ضد  ).١(مي گردد 
مثل مقاربت (ط مردانــــل استفاده توســــــبارداري قاب

 محدود بوده و هر يك ) منقطع،كاندوم و وازكتومي
را داراي اشكاالت عمده اي هستند كه استفاده از آنها 

دود مي سازد ، بنابراين در صورت وجود قرص هاي ــــمح
خوراكي و آمپولهاي تزريقي براي مردان ، اين روشها 

 بديهي است يك . ت بيشتري خواهند داشتـــــمقبولي
 ه ـــد باروري در مردان بايستي بدون اينكــــــــروش ض
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تداخلي در وضـعيت هورمـوني و صـفات ثانويـه جنسـي             
، قابل اطمينان، مـوثر و فاقـد عـوارض جـانبي            ايجاد كند 

 ).٢(بوده و قابليت بازگشت پذيري داشته باشد
در تالش براي رسيدن به  يك داروي ضد باروري       

در مردان ، مطالعات گسترده اي روي داروهاي مختلف 
از جمله اين داروها مي توان به . شده است امــــــانج

خانواده  داروئي تركيبات و )٤(نيتروفورانها )٣(سولفوناميدها
Azole يكي ديگر از گروههاي دارويي .اشاره نمود ) ٥(ها

 كه در اين زمينه مورد مطالعه قرار گرفته است، داروهاي

باشد كه بر  مسدودكننده كانالهاي كلسيمي مي خانواده
 .شوند اساس ساختمان شيميايي به سه گروه تقسيم مي

ل داروهايي مثل ــــــشامكه  Dihydropyridineگروه 
nifedipine ,nimodipineبر اساس  مطالعات .  مي باشد

انجام شده ، داروهاي اين گروه داراي اثر ضد باروري در 
مكانيسم اثر اين تركيبات به اين گونه . جنس نر بوده اند

 در Lاست كه با توجه به اين كه كانالهاي كلسيمي نوع 
كنش آكروزومي اسپرم انجام وا در مهمي نقش ، غشا اسپرم

مهمي جهت انجام فرآيند باروري موفقيت آميز  مرحله كه
، داروهاي گروه دي هيدروپيريدين با )٦(مي باشد دارند

اثر بر اين كانالها،مانع ورود كلسيم بداخل اسپرم و انجام 
البته بايد توجه داشت  ).٧(واكنش آكروزومي مي شوند

سيستم قلبي   بركه اثرمستقيم تمام داروهاي اين گروه
مهار فرايند  عروقي بوده ونمي توان آنها را به منظور

بتوان  اگر اما ، استفاده نمود باروري در جنس مذكر
 يندآفر درضمن حفظ اثرات مهاري اين داروها بر

باروري، با ايجاد تغييراتي درساختمان شيميايي آنها 
 اثرات قلبي عروقي  را حذف كرد ، شايدبتوان از آنها به

يك تركيب راهنما ، در طراحي و سنتز داروهاي  عنوان
در همين راستا . ضدباروري در جنس مذكر استفاده نمود

محققين گروه شيمي آلي دانشكده دارو سازي دانشگاه 
  شيميايي با ايجاد تغييراتي در ساختمان ، رانــــــــته

، آنالوگي از اين دارو سنتز كردند تحت نام  نيفديپين
  :شيميايي

1,4dihydro 2,6dimethyl 4(4.nitrophenyl) 
3,5pyridinedicarboxylic acid dimethyl ester 
(DDNPD) 

كه خواص خود را بر كانالهاي كلسيمي موجود در قلب و 
عروق از دست داد و در اين مطالعه ما تاثير آن را بر 
فرايند اسپرماتوژنز ، سيستم توليد مثل موش صحرائي نر 

 .وري مورد بررسي قرار داديمو ميزان بار

 
 :روش كار

در آزمايشگاه شيمي ) DDNPD(داروي مورد نظر       
آلي دانشكده داروسازي دانشگاه تهران سنتز گرديد و به 
صوت سوسپانسيون در گروه آزمايش مورد آزمايش قرار 

 چون داروي فوق در سرم فيزيولوژي محلول . رفتــــگ
ه حالل پروپيلن گاليكول نمي باشد و با توجه به اينك

آن  از توليدمثل موش صحرايي ندارد يندآفر ثيري برأت
گروه كنترل فقط پروپيلن  .به عنوان حالل استفاده شد

 درجه ٣٧از سرم فيزيولوژي . گاليكول دريافت نمودند 
براي تهيه رقت مناسب از اسپرم و از رنگ ائوزين 

 .اده شدنگروزين  براي رنگ آميزي و تهيه گسترش استف
 غ از نژادـــــــاي صحرايي نر و ماده بالـــــموشه      

 Sprague-dawleyگرم از ٢٥٠-٣٠٠محدوده وزني    در 
موسسه تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران تهيه شدند و در 

ت اتاق حيوانات گروه فيزيولوژي دانشگاه تهران تح
 ساعت تاريكي ١٠ساعت روشنايي و ١٤(شرايط استاندارد

. نگهداري شدند)  درجه سانتيگراد٢٤-٢٨ درجه حرارتو
آب و غذا به مقدار كافي در تمام اوقات در اختيار موشها 

 .قرار داشت
 تايي تقسيم ٢٤سر موش صحرائي نر به دو گروه٤٨      
به گروه اول تركيب داروي حل شده در پروپيلن . شدند

گاليكول را كه به صورت سوسپانسيون روان در آمده و 
قابل تزريق با سرنگ انسولين بود، روزانه به مقدار 

mg/kg  ساعت به ١٢ دوبار در روز به فاصله تقريبا ١٠ 
گروه دوم . روز به صورت زير جلدي تزريق شد٥٠مدت 

پروپيلن گاليكول را با حجمي معادل گروه ) كنترل(
آزمايش و در طي همان مدت به صورت زير جلدي 

روپيلن گاليكول استفاده  وپDDNPDدوز. دريافت كردند
 مورد باتوجه به مطالعات قبلي صورت گرفته در شده،

داروهاي گروه دي هيدروپيريدين  ساير ن وـــــنيفديپي
 روز از اولين تجويز ٦٠پس از گذشت ) .٨،٩(بدست آمد

 عدد موش از هر گروه بعد از توزين بوسيله ١٢دارو 
 تميز گيوتين كشته و خون آنها در لوله هاي آزمايش

سپس  .گرديد جهت اندازه گيري تستوسترون جمع آوري
 م حيوانات باز شده و اندامهاي توليد مثلي ــــــشك

خارج گرديد و شاخص هاي باروري مورد ارزيابي قرار 
 .گرفت

 كه نسبت ):motility(تعيين درصد تحرك اسپرمها
 ورت ــــاسپرمهاي متحرك به غير متحرك است و به ص
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اسپرمهاي  به اين ترتيب كه تعداد. ي شوددرصد بيان م
 زير ميدان ديد متحرك را به كل اسپرمهاي موجود در

يادداشت  محاسبه و٤٠بزرگنمايي  ميكروسكوپ نوري با
 ، تكرار مي كنيم براي چندين ميدان ديد را كار اين و شده

 .بدست مي آوريم آنگاه ميانگين نتايج را
 اسپرمهاي زنده ):viability(تعيين درصد اسپرمهاي زنده

رنگ را جذب نمي كنند در حاليكه اسپرمهاي مرده رنگ 
رنگ آميزي گسترشهاي تهيه  پس از .را جذب مي كنند

ميكروسكوپ  با رنگ ائوزين نگروزين ، اسپرمها با شده از
اسپرمهايي كه درزمان رنگ  تعداد٤٠بزرگنمايي  نوري و

 در دنسبت به كل اسپرمهاي موجو آميزي زنده بودند،
 براي چند اين كار .يادداشت گرديد ميدان ديد محاسبه و

 .ميانگين نتايج محاسبه گرديد تكرار شده و ميدان ديد
 Epididymal Spermتعيين ميزان ذخيره اسپرم اپيديديم 

Reseve (ESR):پرمي اپيديديم سا ذخيره  براي تعيين ميزان
رقت يك  هموژنيزه شدن اپيديديم، مايع حاصل از از
اي  سپس قطره ، فيزيولوژيك بدست آمد سرم توسط دمص
بوسيله  قرارگرفت و محلول رقيق شده برروي الم نئوبار از

،  عدسي شيئي٤٠بزرگنمايي  با ميكروسكوپ نوري و
 .اسپرمها شمارش گرديد تعداد

 : رم توسط بيضه هاــــزان توليد روزانه اسپــــتعيين مي
Daily Sperm Production (DSP) : راي اين منظور ازمايع ب

رقت يك دهم بدست  ، هموژنيزه شدن بيضه ها حاصل از
  محلول حاصل برروي الم نئوبار قطره اي از آورده و

 با داده شد، آنگاه بوسيله ميكروسكوپ نوري و قرار
چون در . گرديد اسپرمها شمارش تعداد٤٠ بزرگنمايي

 ا د اسپرماتوزوئيدهـــــــرائي نر رشــــــــصح موش
 روز در حين اسپرماتوژنز طول مي كشد ، ٣/٦" تقريبا

م بدست آمده براي هر بنابراين از تقسيم مقادير اسپر
  ميزان توليدكل اسپرم براي يك روز بدست٣/٦گرم، به 
 .مي آيد

 با توجه به اينكه وزن موش :بررسي تغييرات وزن بدن
صحرائي يكي از شاخصهاي مهم در ارتباط با سالمتي 

 است ، بدين لحاظ جهت بررسي اثرات احتمالي حيوان
داروي مورد مصرف بر روندهاي متابوليكي و يا ايجاد 
عارضه در سيستمهاي حياتي حيوان ، وزن موشهاي هر 

 .گروه روزانه ثبت مي شد
 Gonado Somaticبررسي تغييرات وزن بيضه ها به وزن بدن 

Index (GSI): رات ـــاثور و نيز بررسي ـــــ براي اين منظ 

 
 وانــــاحتمالي دارو بر بيضه ها نسبت وزن دو بيضه حي

 . ضرب مي كنيم ١٠٠به وزن كل بدن را در 
ميزان تستوسترون سرمي : اندازه گيري تستوسترون سرم

 اندازه (RIA)بدست آمده از نمونه هاي خون با روش 
 .گيري شد

ش  براي اين منظور از رو:fertility)(بررسي ميزان باروري 
 استفاده شد (oberlander)گزارش شده توسط ابرالندر 

كه عبارتست از نسبت نقاط النه گزيني جنين ها در 
رحم به كل تعداد جسمهاي زرد تخمداني كه به صورت 

براي بررسي اثرات طوالني تر ). ٥(درصد بيان ميشود
دارو بر فرايند باروري موش صحرائي نر ، پس از پايان 

وش از هر گروه در قفسي مجزا و  م١٢دوره تزريق ، 
روز از ٢٠پس از گذشت .بطور جداگانه نگهداري شدند

 موش نر از هر گروه با دو موش ٦آخرين تجويز دارو ، 
تا درصد باروري مطابق روش قبل  ماده مجاور شدند

 روز پس از ٤٠همچنين تست باروري  .بررسي شود
  موش نر ديگر٦آخرين تزريق ، به همين صورت براي 

 .انجام  گرفت
 بدست  مقادير از ات آماري ابتداــــــجهت محاسب      
  دو شاخصهاي باروري در ده براي هريك ازــــــآم

استفاده  با و كنترل ميانگين محاسبه شد گروه آزمايش و
 ، ميانگين هريك از t-studentون آماري ـــــــاز آزم

يل قرار تحل تجزيه و شاخصها بين دوگروه مورد مقايسه و
 .گرفت
 :نتايج 
نتايج بدست آمده  از بررسي شاخصهاي باروري       

 در دو گروه آزمايش و مطالعهمورد آزمايش در اين 
 آمده است كه بشرح زير ١دول ـــــرل در جــــكنت

 :مي باشد
 نشان  مي دهد كه نتايج بدست آمده: اثر بر وزن بدن -

هيچگونه اختالف معني داري بين وزن بدن موشها در 
و پس از مداخله ) تزريق دارو(دو گروه ، قبل از مداخله 

 .وجود ندارد
براي اين منظور ضمن تشريح  :ءاحشا ساير بر اثر -

 طحال،  مثل ريه،ءحيوان، وضعيت ماكروسكوپي احشا
غييرات ت ساير نكروز يا وجود نظر كليه از كبد و

 .بررسي قرارگرفت ماكروسكوپي مورد
ان ـــــنتايج حاصل نش: اثر بر ميزان تحرك اسپرمها -

 ايش ــها در گروه آزمـــــد كه تحرك اسپرمــــده مي
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  ي داري نسبت به گروه كنترل نشان ميدهدــكاهش معن
P<0.001).(صد تحرك اسپرمها در گروه آزمايش  در

 ٥/٦٥ حدود ر گروه كنترل بود در حاليكه د٨/٣٥حدود
در اين بررسي تحرك پيشرونده مد نظر بود  . گزارش شد

و اسپرمهايي كه در يك جاي ثابت تحرك كمي داشتند، 
 .(p<0.001)ندمحاسبه نگرديد

در اين مورد  :اثر بر ميزان قابليت زنده ماندن اسپرمها -
نيز درصد اسپرماتوزوئيدهاي زنده در گروه آزمايش 

درصد . (p<0.001)اري نشان مي دهدكاهش معني د
  بود در٦/٥١اسپرمهاي زنده در گروه آزمايش حدود 

  اسپرمها زنده ٦/٧٤حاليـــــكه در گروه كنترل حدود 
 .بودند

نتايج  : ميزان ذخيره اسپرماتوزوئيدي اپيديديمها اثربر -
الف معني داري را بين دو گروه نشان ـــــــاخت

 ذخيره اسپرم در اپيديديم  بطوريكه. (p<0.001)ميدهند
 عدد به ازاي هر گرم ٤/١×١٠٧گروه آزمايش حدود 

٧اپيديديم و در گروه كنترل
عدد به ازاي هر گرم ٦/٨×١٠ 

 .اپيديديم بوده است
نتايج :  اثر برميزان توليد روزانه اسپرم توسط بيضه ها -

حاصل اختالف معني داري را در اين شاخص بين دو 
 .گروه نشان نمي دهند

نتايج حاصل هيچگونه اختالف :  اثر بر حجم بيضه ها-
 معني داري را در حجم بيضه ها بين دو گروه نشان 

 .نمي دهند
نتايج :  اثر بر نسبت وزن بيضه ها به كل وزن بدن -

 (GSI)رـــحاصل نشان داد كه تفاوت معني داري از نظ
 .بين دو گروه آزمايش و كنترل وجود ندارد

طبق نتايج حاصل : تستوسترون سرماثر بر ميزان  -
ميزان تستوسترون سرمي در دو گروه آزمايش و كنترل 

 .با هم تفاوتي ندارند
ميزان باروري پس از قطع دارو :  اثر بر توانائي باروري -

ل ــــدر گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل كاهش قاب
، ميزان  شـــدر گروه آزماي. (p<0.001)توجهي داشت

. بود% ٧٩و در گروه كنترل حدود % ٥/٤١ود باروري حد
 روز پس از آخرين تزريق هنوز تفاوت معني داري ٢٠

. (p<0.001)بين ميزان باروري بين دو گروه وجود داشت 
ي ميزان ــــــ روز از آخرين تزريق ، بررس٤٠اما پس از 

باروري بين دو گروه ديگر اختالف معني داري را نشان 
 .نمي داد

 
بر شاخص هاي ) DDNPD) mg/kg.day١٠ثير  تا:١جدول 

 باروري در موش صحرائي نر
 

گروه 
 شاخص هاي باروري

پروپيلن 
 گاليكول

 دارو

 وزن ٢٦٤±١/٢٦٤٧٢٥/٤±٧٢٨/٤ قبل از مداخله
١/٢٦٤±٨/٢٦٥٠٦/٥±٣٨/٥ پس از مداخله

1GSI ٠١/١±٠٦/١٠١٦/٠±٠٢٥/٠
 ٤/١±٠٨/٠ ٦/١±٠٢٧/٠ (m1)حجم بيضه 

*٨/٣٥±٠٠٦/٢  ٥/٦٥±٤/١ (%)اسپرم تحرك 

* ٦/٥١±١/٢ ٦/٧٤±٨/١ (%)قابليت زنده ماندن اسپرمها

 2ESR × 107 ٤٥/١±٢٤/٠ ٦٤/٨±٠١٩/٠ *
3DSP×107 ٩/١±٠٩١/٠ ٠٤/٢±٠٢٣/٠ 
 ٥/١٦٧±١/٣ ٥/١٧٢±٦/٢ (ng/dl)تستوسترون سرم 

* ٥/٤١±٩/٠  ٧٩±٧/١ ميزان باروري

* ٣/٦٢±١/٢  ٧٦±٣٤/١س از قطع دارو روز پ٢٠ميزان باروري 

 ٣/٧٨±٩/١ ٨/٧٧±٥/٢ روز پس از قطع دارو٤٠ميزان باروري 
 

1.Gonado Somatic Index 
2.Epididymal Sperm Reserve 
3.Daily Sperm Production 
* P<0.001 

 :بحث
مواردي همچون عدم اختالف وزن بين دو گروه       

ررسي اندامهاي داخلي از دارو و كنترل و نيز اينكه در ب
هيچگونه تغيير غيرطبيعي ديده  ءقبيل كبد و ديگر احشا

نشد و موشها از سالمتي كامل برخوردار بودند ، نوعي 
در مورد كاهشي كه . امتياز براي دارو محسوب مي شوند

 در گروه دارو (motility)در تحرك اسپرماتوزوئيدها 
زوئيدهايي كه از مشاهده شد و با توجه به اينكه اسپرماتو

لوله هاي مني ساز گرفته مي شوند كامال غير متحرك 
بوده و نمي توانند تخمك را بارور سازند و لذا بايستي 

 ساعت در اپيديديم ٢٤ تا ١٨اسپرماتوزوئيدها به مدت 
 كسب كنند ، ميتوان نتيجه راباقي بمانند تا تحرك الزم 

ت خود  با دوز بكار رفته بعضي اثراDDNPD  گرفت كه
را از طريق تاثير بر بافت اپيديديم اعمال مي كند در 

 با (viability)مورد بررسي قابليت زنده ماندن اسپرم ها 
 درصد اسپرمهاي زنده را بطور DDNPDتوجه به اينكه 

معني داري كاهش داده و با توجه به اينكه اسپرمها در 
طي مدتي كه در اپيديديم حضور مي يابند تغيير 

 مي يابند و از جمله اين تغييرات تغيير در عملكردي
، مي توان چنين نتيجه گيري كرد )١٢(متابوليسم است 

 با تاثيري كه بر اپيديديم داشته ، روند DDNPDكه 
طبيعي تكامل متابوليسمي اسپرم را دچار اختالل نموده 

 ه به اينكه ميزان توليد روزانه اسپرم توسط ــبا توج .است



٩  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٣٠ه مسلسل  ، شمار١٣٨٢ زمستان،  ٤سال دهم ، شماره 
 

در گروه دارو تفاوتي با گروه كنترل ) DSP(بيضه ها 
نداشت و همچنين تفاوتي از نظر حجم بيضه ها و نيز 

(GSI) بين دو گروه مشاهده نشد ، مي توان  نتيجه 
 با مقدار بكار گرفته شده و در (DDNPD)گرفت كه 

بر فرايند اسپرماتوژنز تاثير " زمان ياد شده مستقيما
 ختالف معني دارعدم مشاهده ا. داري نداشته است معني

در ميزان تستوسترون سرم  بين دو گروه نشانگر عدم 
 ـــهنتيجدر  بر سلولهاي ليديگ بيضه و (DDNPD)تاثير

ميزان تستوسترون سرم است كه به عنوان يك مزيت 
 براي طراحي يك داروي ضد باروري مردانه محسوب 

در بررسي ميزان باروري مشاهده گرديد كه ). ١٠(ميشود
،   روز پس از آخرين تزريق١٠روري در گروه داروميزان با

بطور معني داري كاهش يافته بود، با توجه به اينكه 
تعداد اسپرمهاي اپيديديمي، قدرت تحرك و همچنين 
قابليت زنده ماندن آنها همگي در گروه دارو كاهش يافته 
بود بنابراين انتظار مي رفت با اين شرايط ميزان باروري 

در بررسي قابليت برگشت .نين نيز شد كاهش يابد كه چ
 روز پس از آخرين ٢٠پذيري باروري، مشاهده شد كه 

دارو درصد باروري افزايش يافت ولي هنوز اختالف  تزريق
معني داري با گروه كنترل وجود داشت، بنابراين ميتوان 

ثير كاهنده دارو بر ميزان باروري أتكه نتيجه گرفت 
ي باشد البته با توجه به دائمي نيست و قابل بازگشت م

اينكه دارو تاثيري بر سلولهاي اسپرماتوگوني نداشت، 
برگشت پذيري آن قابل انتظار بود براي كسب اطالعات 

 روز پس از آخرين ٤٠بيشتر در مورد جايگاه اثر دارو ، 
تزريق تست باروري مجددا انجام شد نكته قابل توجه آن 

بيعي برگشته بود و به حد ط" بود كه ميزان باروري كامال
بايد يادآوري نمود . ديگر تفاوتي با گروه كنترل نداشت

(DDNPD)يك مشتق جديد nifedipine است كه براي  
اولين بار سنتز شده و اين تحقيق فقط به منظور بررسي 
اثرات ضد باروري آن صورت گرفته است بنابراين 
ضروري است جهت استفاده از آن به عنوان يك تركيب 

،   ما در طراحي يك داروي ضد باروري مردانهراهن
مطالعاتي در آينده در مورد مقادير مختلف آن و 

 .همچنين عوارض جانبي احتمالي آن صورت پذيرد
از نتايج بدست آمده ميتوان چنين استنباط كرد كه       

(DDNPD) با مقدار mg/kgروز بطور ٥٠ و به مدت ١٠ 
حال ممكن است  . اختصاصي براپيديديم موثربوده است

 اي ـــثير مستقيم بر اسپرمها بوده باشد يا بر سلولهأاين ت

 
اپي تليال اپيديديم كه دراينصورت نيز چون سلولها 

ميزان باروري به حد اوليه خود ) ١١(قدرت تجديد دارند 
بنابراين با توجه به نتايج بدست آمده از ، باز مي گردد 

اير داروهاي گروه دي اين تحقيق و اثرات تائيد شده از س
هيدروپيريدين نيز و با انجام مطالعات بعدي در مورد 

 مي توان از (DDNPD)دوزهاي مختلف و عوارض جانبي 
آن به عنوان يك تركيب راهنما در طراحي و سنتز 

 .داروهاي ضد باروري در جنس مذكر استفاده نمود 
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