مجله سلول و بافت (علمي  -پژوهشي)
جلد  ،4شماره  ،4زمستان 444-444 ،3129

مقاله پژوهشي

مطالعه برخی اثرات تراتوژنيک داروی گاباپنتين بر جنين موش نژاد NMRI

عبدالحسین شیروی Ph.D.

*

 -دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان ،گروه زيست شناسی ،دامغان ،ايران

*

پست الكترونيك نويسنده مسئولshiravi738@yahoo.com :

تاريخ دريافت2932/8/12 :

تاريخ پذيرش2932/21/2 :

چکیده
هدف :اين مطالعه با هدف تعیین ناهنجاری های ماکروسکوپی ايجاد شده توسط داروی گاباپنتین در زماا نناه گنينای و اناداز ساازی
جنین طراحی گرديد.
مواد و روش ها :در اين مطالعه تجربی از  04موش ماده نژاد  NMRIاستفاده شد .موشهای ماده باردار در  0گروه  24تاايی شاامس ساه
گروه تجربی ( ) III II Iو يک گروه شاهد (دريافت کننده سرز فینويوژی) دستهبندی شدند .سه گروه تجربی به ترتیب مقاادير  94 21و
 01میلی گرز بر کیلوگرز وز بد در روز از داروی گاباپنتین را از روز شش و نیم ( ) GD6/5لغايت روز چهاارده و نایم ( )GD14/5دوره
بارداری به صورت تنريق داخس صفاقی دريافت نمودند .موشها در روز  28/1حاملگی تشريح شده و جنینهای آنها از نظار ناهنجااریهاای
ماکروسکوپی توسط استريومیکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت .وز و قد جنینها بر اساس طول سری-دمی اندازهگیری و ثبات گردياد.
اطالعات با استفاده از آزمو  Tukey T-testو  ANOVAبه کمک نرزافنار  SPSSآنالین گرديد.
نتايج :در هر سه گروه تجربی ( ) III II Iمیانگین وز و طول سری-دمی در سه گروه تجربی به صورت معنیداری در مقايساه باا گاروه
شاهد کاهش يافته بود ( .)P>4/442همچنین افنايش معنی دار در مینا بروز ناهنجاریهايی مانند جذب جنینی خونرينی در انداز های
مختلف و تیروئید فولیکونر در مقايسه با شاهد مشاهده شد.
نتیجهگیری :داروی گاباپنتین در موش در طی مراحس ارگانوژنن سبب جذب جنین کاهش وز و طاول ساری-دمای روياا مای شاود.
همچنین ناهنجاریهايی مانند هموراژی و تیروئید فولیکونر را نین در دورة جنینی القا می نمايد.
واژگان کلیدی :تیروئیدفولیکونر گاباپنتین موش ناهنجاری زايی هموراژی
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مقدمه
صرع ) )Epilepsyيکای از اخاتالنت عیابی مانمن اسات کاه
عالمت مشخیه آ تشنجهای راجعه حملههای پیشبینی نشده
و بیهوشاای و حرکااات یاارارادی ماایباشااد ( .)2گاباااپنتین
)(Gabapentinبااا فرمااول ) (C9H17NO2بااا ناااز تجاااری
 Neurontinيکی از داروهای ضد صرع نسس جديد اسات کاه در
سال  2330توسط شارکت  Park-Davisباهعناوا ياک داروی
کمکی جهت درما صرعهای ناقص و عمومی ثانويه معرفی گرديد
( .)1همچنین نشا داده شده است که ايان دارو اثارات مفیادی
روی دردهااای نوروپاتیااک نوروپاااتی ديااابتی و نااورالژی پساات
هرپتیک دارد ( 1 0 9و  .)6بعادها از ايان دارو باه صاورت تاک
درمانی در درما صرع ( 7و  )8و همینطور جهت تسکین بسیاری
از دردهای عیبی ( 3و  )24و میگر ( )22نیان اساتفاده گردياد.
عدز متابولینه شد اين دارو در بد دفع کلیاوی ساريع فقادا
تداخالت دارويی و تحمسپذيری خوب آ باعث کاربرد وسایعتار
گاباپنتین گرديد ( 21و .)29

عبدالحسین شیروی

بهنظر می رسد تا مطالعات بیشتری بر روی اثرات ناهنجاری ايان
ماده صورت پذيرد .در اين مطالعه با استفاده از کاربرد مقادير 21
 94و  01میلیگرز بر کیلوگرز در روز در دوره طاوننیتار نناه-
گنينی و اندازسازی در موشهای  NMRIرا مورد بررسای قارار
میدهد.
مواد و روشها
در اين مطالعه تجربی از  04سر موش ماده نژاد  NMRIبا سان
 1/1ماهه و دارای وز تقريبی  94  1گرز استفاده شد .حیوانات
در شرايط آزمايشگاهی کنترل شده و در اتاق حیوانات در دمای
 19تا  11درجه سانتیگاراد رطوبات  14تاا  11درصاد و تنااوب
روشنايی و تاريکی  21ساعته نگهداری شدند .در مدت نگهداری
حیوانات از ذای خشک استاندارد و آب شرب شاهری اساتفاده
نمودند .دو سر موش ماده بههمراه يک موش نر بهمدت يک شاب
در داخس قفس جهت جفتگیری قرار داده شادند .رويات پاال
واژنی در صبح روز بعد بهعنوا زما صفر حاملگی ) (GD0تلقای
گرديد .موشهای ماده با پال

واژنی در  0گروه  24تاايی شاامس

در رابطه با اثرات تراتوژنیاک میارف ايان دارو در زماا باارداری

گروه تجربی  Iگروه تجربی  IIگاروه تجربای  IIIو ياک گاروه

اطالعات زيادی در دست نیست .وز مولکولی کم اين دارو و عدز

شاهد دستهبندی شدند .گروه تجربی  II Iو  IIIبه ترتیب مقادير

توانايی اتیال آ با پروتئینهای پالسما احتمال عبور اين دارو را

 94 21و  01میلیگرز بر کیلوگرز در روز از داروی گاباپنتین را

از سد خونی -جفتی قوت میبخشاد ( 29و  .)20اگار چاه اولاین

با حجم تنريق  4/1میلیلیتار از روز شاش و نایم دوره باارداری

مطالعات بر روی حیوانات آزمايشگاهی هیچگونه اثرات تراتوژنیکی

( ) GD6.5لغايت روز چهارده و نیم ( )GD14.5بهصورت داخاس

را گنارش نکرده است ( )21پارهای از مطالعات انجااز شاده روی

صفاقی دريافت نمودند .داروی استفاده شاده پاودر کپساول 044

حیوانات آزمايشگاهی که مقادير  2444تاا  9444میلایگارز بار

میلیگرمی ساخت کارخانه  Park-Davisآلما بود .رقیق سازی

کیلوگرز در روز بهصورت خوراکی در زما انداز ساازی اساتفاده

با استفاده ازسرز فینيولوژی صورت گرفت .در گروه شاهد بهجای

کرده بودند تنها تاخیر در استخوا سازی جمجمه ستو مهرهها و

دارو ازسرز فینيولوژی بههما حجم داروهای تنريق شده استفاده

اندازهای فوقانی و تحتانی را گنارش نماودهاناد ( .)21تحقیقاات

شد .موشها در روز  28/1حاملگی تشريح شده جنینهاا پاس از

نشا میدهد میرف اين دارو در زما باارداری مایتواناد باعاث

پاره کرد کیسه آمنیو آزاد و با سرز فینيولوژی شست و شو داده

ايجااد هیادرونفروز و هیادرواورتر در جناین ماوش گاردد (.)21

شده و توسط میکروساکوپ تحقیقااتی اساتريو مادل Nicon C-

علیر م بروز ناهنجاریهای فوق درهنگاز مقايسه با گروه شااهد

 LEDSمورد بررسی ماکروسکوپی قرار گرفتند .اندازه گیری وز

میرف داروی گاباپنتین در زما اندازسازی فقط از نظر افانايش

جنینها توسط ترازوی حساس ديژيتال مدل  AND GF-400با

ناهنجاریهای هیدرواورتر و هیدرونفروز معنایدار باود .باا توجاه

دقت  4/442انجاز شد .قاد جناینهاا بار اسااس طاول ساری-

بهوجود گنارشهای محدود در مورد ايجاد شاکاف در مغان قادامی

دمی) (Crown Rumpبا استفاده از کاولیس ديژيتاال باا دقات

) (Holoprosencephalyنوزادا مادرانی که از اين دارو در حین

 4/42اندازهگیری و ثبت گرديد.

بارداری خود میرف کرده بودند بهنظر میرسد کاه مایبايسات
مطالعات تکمیلی ديگری با زما و مقادير مختلف در رابطه با ايان
دارو صورت پذيرد ( .)21در رابطه با اثرات تراتوژنیک میرف ايان
دارو در زما بارداری اطالعات زيادی در دست نیست لذا ضاروری

444

دادهها با استفاده از نرزافنار آماری  SPSSمورد تجنياه و تحلیاس
قرار گرفت و برای مقايسه تعداد جنینهاا میاانگین وز و قاد
جنینهای گروههای مورد آزماايش از آزماو Tukey ,T-testو
 ANOVAاستفاده شد.
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همچنین از تعداد کس  222جنین مربوط به گروه تجربای  Iدر 1

نتايج
يافتههای تحقیق بر اساس بارش سانارينی در روز هجاده و نایم
بارداری ) (GD18.5در جدول ياک نشاا داده شاده اسات .در
گروههای تجربی تنريق درو صفاقی گاباپنتین سابب باروز بااز
جذب جنینی شده و اين موضوع به لحاظ آمااری در گاروههاای
تجربی  II Iو  IIIنسبت به گروه شاهد معنی دار بود (جدول .)2
میااانگین وز بااد جنااینهااا در هاار سااه گااروه تجرباای I

جنین ( 0/1درصد) از تعداد کس  244جناین مرباوط باه گاروه
تجربی  IIدر  1جنین ( 1درصد) و از تعداد کس  33جنین مربوط
به گروه تجربی IIIدر  6جنین ( 6/46درصد) تیروئیاد فولیکاونر
( )follicular thyroidمشاااهده گرديااد (شااکس  .)1در 212
جنین مربوط به گروه شاهد هیچگونه از ناهنجاریهای فوق ديده
نشد.

(2/17±4/11گرز) گروه تجربی  2/27±4/11( IIگارز) و گاروه
تجربی 2/21±4/16( IIIگرز) بهصورت معنایداری ()P>4/442
در مقايسه با گروه کنترل (2/09±4/27گرز) کاهش يافتاه باود.
طول سری -دمی جناینهاا نیان در گاروههاای تجربای  IIو III

نسبت به گروه کنتارل کااهش معنایداری ( )P>4/442داشات
(جدول  2و شکس. )9
در گروه تجربی  20 Iجنین ( 21/62درصد) در گروه تجربی II

 28جنین ( 28درصد) و در گروه تجربی  27 IIIجناین (27/27

شکس :1جنین تجربی ( IIدوز  94میلیگرز بر کیلوگرز گابااپنتین) کاه
دارای تیروئید فولیکونر در گرد (فلش) میباشد.

درصد) دارای خو رينیهای موضعی در نواحی مختلاف باد از
جمله دستها پاها گرد ستو فقرات و دز بودند (شکس.)2

شکس  :9جنین تجربای ( Iدوز  94میلایگارز بار کیلاوگرز گابااپنتین)
شکس :2جنین تجربی ( IIIدوز  01میلیگرز بر کیلوگرز گاباپنتین) کاه
(موش سمت راست) در مقايسه با گروه شااهد (ماوش سامت چاز) از
دارای خو رينی در ناحیه دز (فلش) میباشد.
نظر طول سری -دمی.
جدول شماره  :2يافتههای تحقیق بر اساس برش سنارينی در روز هجده و نیم بارداری
گروههای مورد آزمايش
متغیرها

شاهد

گاباپنتین

گاباپنتین

گاباپنتین

( 21میلیگرز بر کیلوگرز)

( 94میلیگرز بر کیلوگرز)

( 01میلیگرز بر کیلوگرز)

24
222
* )0/92( 1
***2/17±4/11
19/6±2/30
***)21/62( 20
*)0/1( 1

24
244
** )7./0( 8
***2/27±4/11
***12/67±9/01
***)28/44( 28
*)1/44( 1

24
33
* )0/8( 1
***2/21±4/16
***12/0±1/67
***)27/27( 27
*)6/46( 6

24
تعداد
موش باردار
212
تعداد
جنینها
) 4( 4
تعداد (درصد)
بازجذب جنینها
انحراف معیار ±میانگین 2/09±4/27
وز جنینها (گرز)
انحراف معیار ±میانگین 10/41±1/29
اندازه سری دمی (میلیمتر)
) 4( 4
تعداد (درصد)
جنینهای دارای خو رينی
) 4( 4
تعداد (درصد)
جنینهای با تیروئید فولیکونر
( *نمايانگر ** P<4/41نمايانگر  *** P>4 /42نمايانگر )P> 4 /442
از نقطه نظر آماری اختالف موجود در رابطه با خونرينیهای موضعی در بین سه گروه تجربی  II Iو  IIIبا گروه شاهد معنیدار بود( .)P>4/442همچنین تیروئید
فولیکونر مشاهده شده در بین گروههای تجربی  II Iو  IIIبا گروه شاهد نین معنیدار بود (.)P<4/41
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جفت اثر مخرب داشته است و بدين صورت میتواند باعث تااثیر

بحث
درما دارويی صرع در دورا بارداری همیشه با عوارض فراوانای
همراه بوده و در چنین ماادرانی جناین بیشاتر در معارض باروز
ناهنجاریهای مختلف میباشاد ( 26و  .)27يکای از جديادترين
داروهايی که امروزه در درما صرع استفاده مایشاود گابااپنتین
میباشد ( .) 1با توجه به اينکه مطالعات موجاود در ماورد اثارات
تراتوژ اين دارو محدود است و همچنین استفاده از ايان دارو در
تسااکین بساایاری از دردهااای عیاابی ( 3و  )24و میگاار ()22
استفاده میگردد لذا در اين تحقیق سعی به آ شد که در مادل
آزمايشگاهی تاثیرات ناهنجااریزايای داروی گابااپنتین بار روی
جنین موش بررسی گردد.

بر جنین و بروز ناهنجاری شود .اما مکانیسم اثر اين دارو در بروز
ناهنجاریها دقیقا مشخص نیست .برخی معتقدند کاه داروهاای
ضدصرع باعث کاهش فونت جنینی شده کاهش اسید فولیاک را
بهعنوا يک عامس اصلی در بروز ناهنجااری در انساا و حیاوا
منجر میشود ( 14و  Nulman .)12و همکاارا ( )11معتقدناد
که در اثر میارف روزاناه  1 mgاسایدفولیک در ساه ماهاه اول
بارداری همراه با داروی ضدصرع اثرات ناهنجاریزايی آنها به طرز
چشمگیری کاهش میيابد کاه اثباات ايان فرضایه احتیاا باه
مطالعه دقیقتری دارد .بنابراين با توجه به اهمیت یر قابس انکار
اسیدفولیک بر پیشگیری از بروز بسیاری از ناهنجاریهاای دورا
جنینی از جمله آننسفالی و اسپینابیفیادا ( 19و  )10نباياد ايان

بررساای مشخیااات یاااهری و مشاااهده ناهنجاااری در جنااین

نکته که شايد میارف داروی گابااپنتین نیان در دورا باارداری

موشهای دريافت کننده گابااپنتین نشاا دهناده تغییراتای در

احتمان میتواند از طريق کاهش اسید فولیک بد زمینه را برای

روند رشد تکامس و مورفوژنن اين جنینها بود (جدول  .)2مطالعه

ايجاد ناهنجاریها مساعد نمايد از نظر دور داشت.

جدول يک نشا میدهد که در بین سه گروه تجربای  II Iو III

نسبت به گروه شاهد بین پارامتر وز

در بین دو گروه تجربی II

و  IIIبین پارامتر طول سری -دمی در مقايساه باا گاروه شااهد
کاهش معنایداری ( )P>4/442وجاود دارد .کااهش قاد و وز
میتواند به علس مختلفی باشد .بر اساس نظر برخای از محققاین
استفاده از داروهای ضد صارع در دورا باارداری باعاث کااهش

 Bastakiو همکارا ( )26در تحقیقات خود باه کااهش ساطح
ساارمی اساایدآمینه متیااونین در مااوشهااای تحاات درمااا بااا
نموتريژين پی بردند .ايان اسایدآمینه يکای از آمینواسایدهاای
ضروری بوده و کاهش سطح سرمی آ منجر به باروز ناهنجااری
در جنین میشود (.)11

محتوای پروتئینی کس جنین و باه دنباال آ کااهش قاد و وز

 Markو همکااارا ( )16بااا توجااه بااه تحقیقااات انجاااز شااده

جنین میشاود ( .)28آنچاه مسالم اسات میارف گابااپنتین در

فرضیههای ديگری را در مورد بروز ناهنجااری باهدنباال میارف

دورا بارداری را میتوا بهعنوا يک فاکتور خطر برای تکامس و

داروهای ضدصارع مطارك کاردهاناد .آ هاا معتقاد هساتند کاه

رشد جنین دانست که میرف آ میتواند باعث کاهش قد و وز

راديکالهای آزاد تولید شده بهوسیله داروهاای ضادصارع دارای

جنین شود.

اثرات سمی برای سلولهای فرد میرف کننده و جنین میباشد

وز مولکولی کم اين دارو و عدز توانايی اتیال آ با پروتئینهای
پالسما احتماال عباور ايان دارو را از ساد خاونی -جفتای قاوت

به عالوه وجود اخاتالل ژنتیکای در هیادرولین ايان متابولیاتهاا
ناهنجاریزايی اين مواد را افنايش میدهد.

میبخشد ( 29و  .)20در مطالعهای که روی اثر سمی بننوديازپاز

مکانیسم يا مکانیسمهای احتماالی اثارات تراتوژنیاک گابااپنتین

بهعنوا يک داروی ضداضطراب در طاول دوره باارداری صاورت

چندا مشخص نمیباشد ولی با توجه به اين که اکثار داروهاای

گرفت نشا داده شد که اين دارو احتمان با اثر روی سلولهاای

ضدصارع از طرياق مکانیسامهاای احتماالی رکار شاده اثارات

سیتوتروفوبالست جفتی و تخريب آ میتواند بهراحتی از مواناع

تراتوژنیک خود را اعمال مینمايند نظريههای فوق را میتوا در

جفتی عبور کرده و به راحتی باا پاروتئینهاای پالسامای خاو

رابطه با داروی گاباپنتین نین مطرك نمود .نتايج نشا میدهد که

جنینی واکنش بسیار قویتر و محکمتری نسبت به ماادر دهاد و

میرف اسید فولیک همراه باا اساتفاده از دارویهاای ضادصارع

اين امر میتواند منجر به تجمع بیش از انادازه آ در بافاتهاای

بهطور معنیداری مایتواناد از ناهنجااریهاای دورا جنینای از

مختلف و آسایب باه جفات و جناین شاود ( .)23باا توجاه باه

جمله ناهنجاریهای اسکلتی مانند لب شکری کااز شاکری باد

همسويی نتايج حاضر با يافتههای فوق احتمان گاباپنتین نیان باا

شکلیهای اسکلتی و وزنی جنین جلاوگیری نماياد .ايان نتاايج

مکانیسمی مشابه اين مواد تراتوژنیک بر ساازما ياافتگی باافتی

پیشنهاد میکند که مینا اثرات تراتوژنیک داروهای ضدصارع با
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متابولیسم و مینا میرف اسید فولیک در ارتباط است ()17

دستگاه و لوازز آزمايشگاهی مورد نیاز در انجاز اين پروژه تشکر و

در مطالعااه حاضاار ناهنجاااری ديگااری کااه مشاااهده شااد

قدردانی میگردد.

خونرينیهای موضعی در دستها پاها گرد

ستو مهارههاا و

دز جنینها بود .در مورد خاو ريانیهاای زيار پوساتی کاه در
جنینهای در معرض گاباپنتین صورت گرفته مطالعات گسترده-
ای انجاز نشده است .اين که چه عااملی در ايان مسااله دخالات
دارد نیاز به بررسی دقیاقتاری دارد  Austin.نشاا داد کاه باا
تجوين اسید فولیک میتوا خو رينی از لثه را مهار کرد که اين
تحقیق بیانگر نقش ايان مااده در پیشاگیری از هماوراژی اسات
(. )18همچنین نتايج نشا میدهد که گاباپنتین می تواند منجار
به افنايش فشار خو

باز شدگی عروقی و ادما گردد ()13

از ناهنجاریهای مشاهده شده ديگار در ايان تحقیاق تیروئیاد -
فولیکونر میباشد Pappoti .و همکارا ( )94در تحقیقات خاود
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Abstract
Aim: The aim of study was designed to determine the created macroscopic abnormalities by
Gabapentin during of implantation and organogenesis of fetus.
Material and methods: In this experimental study forty female mice (NMRI type) were used. Female
pregnant mice were divided in four groups (each one 10) consist of three experimental groups (I, II,
III) and one control (received normal saline). Three experimental groups received 15, 30 and 45
mg/kg/day of Gabapentin respectively by intraperitoneally (ip) injection from day 6.5 (GD 6.5) to day
14.5 (GD14.5) of pregnancy. Animals were dissected in 18.5 day of pregnancy and their embryos were
studied using stereomicroscope from the macroscopical abnormalities. Embryos weight and length
were measured and recoded based on CR length. Data were analyzed by T-test, Tukey test and
ANOVA using SPSS software.
Results: In all three experimental groups (I, II, III) was observed a significant reduction in comparison
with control in body weight and CR length (P<0.001). Also significant increasing was observed in
abnormalities appearance such as fetal absorption, organs bleeding and follicular thyroid in
comparison with control.
Conclusion: Gabapentin drug is caused fetal absorption, weight and CR length reduction in mice
embryo during organogenesis. Also it induces some abnormalities such as hemorrhage and follicular
thyroid in embryonic period.
Keywords: Follicular thyroid, Gabapentin, Mice, Teratogenic, Hemorrhage

461

Journal of Cell & Tissue, Winter 2014, 4(4)

