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چکیده
وارفارین به عنوان داروی ضد انعقاد خوراكی میباشد كه در اختالالت قلبی -عروقی مصرف میشود .وارفارین سبب
كاهش سنتز فاكتورهای وابسته به ویتامین  Kمیگردد .این دارو به راحتی از جفت رد میشود و اثرات نامطلوبی بر جنین
ایجاد میكند .هدف این مطالعه بررسی تاثیر وارفارین بر تکوین قشر مخچه زادههای موش صحرایی میباشد .در این
مطالعه تجربی از  30سر موش صحرایی باردار نژاد ویستار به صورت تصادفی در پنج گروه كنترل ،دریافت كننده نرمال
سالین و دریافت كننده دوزهای  ،0/5 ،0/25و  0/65میلیگرم به ازای هر كیلوگرم وزن بدن داروی وارفارین در روزهای
 18-14بارداری به صورت گاواژ استفاده شد .در روز  40پس از تولد ،از هر گروه  6زاده نر به طور تصادفی انتخاب گردید.
سپس مغز خارج و از ناحیه مخچه برشهای سریال تهیه و توسط رنگآمیزی هماتوكسیلین -ائوزین رنگ آمیزی و تحت
مطالعه میکروسکوپی قرار گرفتند .داده های حاصل با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند .در تمامی موارد  P<0.05به عنوان سطح معنیداری در نظر گرفته شد .نتایج مطالعهی حاضر نشان داد كه در
گروههای تیمار با داروی وارفارین ،میانگین قطر كورتکس و قطر سلولهای پوركنژ نسبت به گروه كنترل افزایش
معناداری ( )p<0.001اما تعداد سلولهای پوركنژ كاهش معناداری داشته است ( .)p<0.001تأثیر دارو بر میانگین وزن
گروهها پس از انجام آزمایشات معنیدار نبود .یافتههای این پژوهش نشان میدهد كه مصرف وارفارین در دوران بارداری
منجر به تغییراتی در تعداد و قطر سلول پوركنژ و قطر كورتکس مخچه در جنین موش صحرایی میشود.
کلیدواژهها :جنین ،مخچه ،موش صحرایی ،وارفارین

مقدمه

فا ت رااض وابسته به ویتامین Kااجام م ااین بیه ایین

وارفارین یکی ا ااروایاض ین ااد یاا کی را

طریییک ییه بییا م ییار فدالیییت ویتییامین  ،Kفا ت راییاض

است ه ار بیماراا با اکتالالت قلب  -عروق تج یز

ااد ااض را ه براض فدالیت کی ا اییا بیه ویتیامین K

م گراا .این اارو امچنین ار پیشگیرض ا لخته شنن

ااران م ار م نین .ایین مسی له ار فردینینااض بدینض

و گراش راحتتر کی ن ار بینن ا یه م می را بیر

باعث ااه سطح م اا ال م براض اگهاارض رشتهایاض

ع ییند اارا .وارفییارین اییین عمییک را بییا ییااه سیینتز

فیبرین می گیراا و ار اتیجیه باعیث یااه احتمیا
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تشکیک لخته م ش ا [ .]9ا این اارو ممکن اسیت ار

سیناپس ا فیبرااض م ا ض و امچنین چننین سل

بیماری اض فیبریالسی ن االیزض ،تد یض اریچه قلی،،

بینابین اریافت راد و به ا به ک ا کروج منحصر

سکتهااض قلب و مغزض ،ترومب

ورین عم  ،دمبی ل

به فرا ا قشر مخچه به سل ااض استهااض عم

ریه ،حمله قلب و بیمارض اکتال اریچه قل ،اسیتاااد

مخچه را تشکیک م اانن .اکتال ار عملکرا این

ه وارفارین به راحتی ا جایت

اروناا سب ،برو برک اکتالالت ار نتر حر ت

عب ر م نن ممکن است باعیث سی ج جنیین شیند و

و برو بیمارضاای ماانن دتا س م ش ا [3و 7و. ]15

حت کطر ک اریزض ار ماار و جنین را افیزایه ااین

ار اییین رابطییه بییه اعتبییار اینکییه الیییهااض سییل ل

و باعث ایجاا اثرات اامطل ب ار جنین م گیراا یه

ااحیهض قشر مخچه و ا جمله سیل ایاض پی ر نژ ا

تحت عن ان سننرم وارفارین جنین اامییند می شی ا.

حیث تغییرات تکامل یک ا پیچییندتیرین راد ایاض

شایدترین دناا ایپ پال ض بین  ،اکیتالالت اسیکلت و

ا روا محس ب می شی ان ،ار ایین پیژواه سید

ش ا [ .]8ا دنجای

لسیایه شنن اپ فیزاا است .به کص ص م اجه شنن

گرایند است تا روان تمایز الیهااض قشیرض مخچیه بیا

جنییین بییا وارفییارین ار  3مااییه او حییاملگ کطییر

تا ین بر و دیت سل ااض پ ر نژ و تغییرات تکیامل

دمبری پات جنین (ایپ پال ض بین و اپ فیز من ی ط

دن تحت تیاثیر مصیرو وارفیارین ار اوران بیاراارض

را افزایه م اان [.]10

م را مطالده و ار یاب قرار گیرا.

مخچه ا حیث شیککگیرض و پیینایه جنینی  ،ا
بخه متااساا منشاءگرفته است .شیکک ای رونایاض

مواد و روشها:

مخچه و ترتی ،قرارگیرض فضای دناا ار طی اوران

ار این مطالده تجرب ا  30سیر می ش ریحرای

تکامک سیسیت عصی ،مر یزض ار تمیام م یردااران

مااد با و ن  200-180گرم و  10سر می ش ریحرای

یکسان ب اد و رشین یییر طبیدی ایین ااحییه م جی،

ار با و ن  280-250گرم ا اژاا ویستار ه ا ااسیتیت

اکتال ار حر یت جااینار م گیراا [ .]11مخچیه ار

پاسییت ر ت ییران بییه ااضییمام یییماض مخصی ص می ش

یه

کریییینارض شییینان .ایییین حی اایییات ار شیییرایج

ایا به مانبننض اقیک ااران ،نتر تداا و و یدیت،

امییای 22±2ارجییه سییااتیگراا و رط بییت مناسیی ،بییا

برک ا اشکا یااگیرض حر ت و سا ش رفلکسی و

سیکک روشنای /تیاریک 12سیاعته اگ ینارض شینان و

یه براامیهرییزض و ااجیام

حی ااییات محیینوایت ار اسسترسیی بییه دب و یییما

نتر بسیارض ا اعما حر ت ا جملیه حر یات

شمارض ا وظایف شناکت

حر ات پ ار پ ویژد را شامک م ش ا ،ا ه م می

ار براامهض مطالدات  ،ار ابتنا م شااض ار و مااد

را ایاا م نن [.]14
این اانام به تن ای

اناشتنن.

بیه ا ایم

ا تمام

ار قاسااض جنا ا ا اگهاارض شند و بدن ا

ا رونااض مغز را اارا ب اد ه ار یک منار به ک ب

سا گارض یک ااته ،بدنا ظ ر رو اات دناا را به

شناکته شند به اام واحن عمل ( moduleمخچه قرار

منت  12ساعت ار قاسااض مشترک اگهاارض راد

م گیران .ار مر ز این منار ا رونااض پ ر نژ یا

و ربح رو بدن اوبارد م شااض ار و مااد را ا ا

ارکت اانریت

وسیع قرار م گیران ه ورواضااض
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جنا راد و براض تشخیص باراارض ا م شااض مااد

و به درام به وسیله پنس مغیز را کیارش شین .ج یت

اسمیر ت یه شن.

ایجاا امساا ار بین گرودااض م را مطالده ا تمام

بدن ا

ت یه اسمیر و بررس

یرد چیغ مغیز ااتخیاب

الماا ار

یر

گرودااض م را مطالده ،ایی

میکروسک پ و مشااند اسپرم ار دن الم

ه

گراییین و اییین بخییه جیینا و ار سییرم فیزی ل ژیییک

اشاناانند باراار ب ان م ش م را اظر است .ار

شسش ی اااد و ار فیکسییاتی قییراراااد شیین و پییس ا

تدناا ا م شااض مااد ه باراار ب اان اشااهگمارض

حمو چرب ااض ا افه اطراو بافت ،و ن دناا ت سج

مجزا اگهاارض شن تا رو 14

ترا وض ایجیتال اانا دگیرض گراین و به منظ ر فیکس

باراارض ،م شااض باراار را ار گرودااض مختلف

شیینن ،بییه میینت  72سییاعت ار محلی

فرمییالین 10

ت سی بننض راد ار ط رو ااض  18-14باراارض به

اررن اگ نارض شن .پس ا مرحله تثبییت فردینینااض

منت چ ار رو با استاااد ا ل له گاواژ ااروض

مدمیی

بییراض دماادسییا ض بافییت اظیییر دبگیییرض،

وارفارین را اریافت ام اان.

شااوسییا ض و دیشییتگ بییا پییارافین ااجییام گرفییت،

راد و ار قاس

با ت جه به مطالدات ااجام گرفته حی ااات به ط ر

برش اض  7میکرومترض با میکروت م به ری رت م یاطع

تصااف ار پنج گرود شهتای بهر رت یر ت سی

سریال ت یه و با مک روش امات سییلین -ائی ین

شنان:

راگدمیزض شنان .براض این منظ ر ابتینا الم را حیناقک

گییرود او ایچگ اییه تیمییارض را اریافییت اکراایین

 60 Cگماشته ،سپس ج ت پیارافین
یک ساعت ار ف ر ̊

(گرود نتر  ،گرود اوم اریافت ننند ارمیا سیالین

قیرار می -

اای دن را به منت  20اقی ه ار گزیلی

(گرود ش  ،گرود س م اریافت ننیندض او (mg/kg

اای  ،پس ا داکه مراحک دبگیرض ار الکک و شستشی

 0/25وارفارین ،گیرود چ یارم اریافیت ننیندض او

با دب جارض ط شن ،الم را ارون راگ امات سییلین

( 0/50mg/kgوارفارین ،گرود پنج اریافت ننیندض

به منت  20اقی ه قراراااد سپس با دب جارض شستش

او ( 0/65 mg/kgوارفارین بیه ری رت رو اایه بیه

اااد و الم را ارون اسین الکک  1اررن به ر رت یک

وسیله گاواژ به منت چ ار رو ر رت گرفت[.]17

ایغ گماشته و پس ا شستشی بیا دب ،بیه مینت 30

ار ییک ا می شایاض میااد بیاراار را ار رو 19

ثاایه ارون راگ ائ ین گماشته و با دب شستشی اااد

باراارض ار قاسی مجیزا قیرار اااد (چی ن ا رو 19

و به منت چنن ثاایه ارون الکک  96ارجیه قیرار اااد،

ایمان وج ا اارا  ،بدن ا ایمیان ار

سپس چس ،اایتالن را روض بافیت قیرار اااد و المیک

اولین رو ت لن قن تمیام اادایا را بیا ی لیس و و ن

م گماری  .م اطع بافت

ه به ط ر سیریا ت ییه شیند

دناا ب سیله ترا و ایجیتال اانا دگیرض شن .تیا چ یک

می را مطالدیه قییرار گرفتنین .ار ایین مطالدییه ا روش

رو بدن ا ت لن دب و ییما بیه ری رت اامحینوا ار

مشییااند مسییت ی بییهوسیییله میکروسییک پ ا ی رض و

باراارض احتما

استرس م ش ماار و اادااض دناا قرار گرفت.

گراتیک

چشم ااجام شن و م ایسیه تیرا

و تدیناا

ار رو چ ییک بدیین ا ت لیین ،ااداییا اییر را و ن و

سل اا ار  250میکرومتر و امچنین قطر الیهاا ار10

سپس با استاااد ا اتر ا طریک تناس بی شی ااجیام

م طع مختلیف بیه ری رت تصیااف بیین گیرودایاض

شن .سپس به وسیله گی تین ،سر م شاا را جنا یراد
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تجرب با گرود شیاان می را بررسی و م ایسیه قیرار
گرفت.
ج ت تجزیه و تحلیک ااادااض حارک ا مطالدات
م رف ل ژیک و ایست ل ژیک ار بین گرودایاض تحیت
بررس ی ا داییالیز دمییارض یییک طرفییه بییین د م ی اا
 ANOVAو د م ن تد یب  Tukeyاستاااد شن یه ار
این کصی ص ا ایرم افیزار  SPSS-22ج یت تدییین
اکتالو بین گرودااض م را بررس استاااد گراین .ار
مطالدات  P<0.05به عن ان سطح مدن اار بی ان

ط

اکتالفات ار بین گرودااض م را بررس ار اظر گرفته

نمودار  :1بررسی دادههای حاصل از اندازهگیری قطر سلولهای
پورکنژ مخچه در گروههای کنترل ،شم (دریافت کننده نرمالسالین)
و گروههای دریافت کننده داروی وارفارین در دوزهای ، 0/25
 0/50و  mg/kg 0/65در زادههای نر موشهای صحرایی نژاد

شن.

ویستار *.بیانگر معناداری نسبت به گروه کنترل می
باشد.(***:P<0.001).

یافتهها:
ار بررس

ااادااض حارک ا اانا دگیرض قطر

سل ااض پ ر نژ مخچه ،ار م ایسه بین گرود اریافت
ننند او ااض  0/50 ،0/25و  mg/kg 0/65ااروض
وارفارین با گرود نتر و ش (اریافت ننند ارما -
سالین

بیانگر اکتالو مدنااار بین دنااست

( . p<0.001بنین مدن

ه افزایه او وارفارین

منجر به افزایه مدنااار قطر سل ااض پ ر نژ مخچه
اسبت به گرود نتر

و ش

ک اان شن( .ام اار

شمارد 1
ار بررس

ااادااض حارک ا شمارش تدناا

نمودار  :2بررسی دادههای حاصل از شمارش تعداد سلولهای
پورکنژ مخچه در گروههای کنترل ،شم (دریافت کننده نرمالسالین)
و گروههای دریافت کننده داروی وارفارین در دوزهای 0/50 ،0/25
و  mg/kg 0/65در زادههای نر موشهای صحرایی نژاد

ویستار*.

بیانگر معناداری نسبت به گروه کنترل ).(***:P<0.001

سل ااض پ ر نژ مخچه ،ار م ایسه بین گرود اریافت
ننند او  0/50 ،0/25و  mg/kg 0/65ااروض

ار بررس ااادااض حارک ا م ایسه ااینا دگییرض

وارفارین با گرود نتر و ش بیانگر اکتالو مدنااار

قطر

رتکس مخچه ،شیاان افیزایه قطیر ی رتکس

بین دنااست ( . p<0.001لما افزایه او وارفارین

استی  .امچنیین مشیخص شین یه او  0/65ااروض

منجر به ااه مدنااار تدناا سل ااض پ ر نژ مخچه

وارفارین منجر به افزایه مدنااار قطر

رتکس مخچه

اسبت به گرود نتر و ش ک اان شن(.ام اار شمارد

ار سطح ( p<0.001ک اان شن .ال م به ذ ر است ه

2

اکتالو بیین سیایر گیرودایا ا اظیر دمیارض مدنیااار
ام باشن (ام اار شمارد . 3
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C

نمودار :3بررسی دادههای حاصل از اندازهگیری قطر کورتکس
مخچه در گروههای کنترل ،شم (دریافت کننده نرمالسالین) و
گروههای دریافت کننده داروی وارفارین .در دوز  0/65در

D

زادههای نر موشهای صحرایی نژاد ویستار *.بیانگر معناداری
نسبت به گروه کنترل

)(***:P<0.001

ال م به ذ ر است ه اکتالو بین گرود نتر  ،ش
(اریافت ننند سرم فیزی ل ژض ا اظر دمارض مدنیااار
ام باشن.

E
شکک  :1م اطع میکروسیکپ ا ی رتکس مخچیه

A

م ش رحرای  ،ااحیه

رتکس بیا پیکیان اشیان اااد

شند است .تص یر  Aاشیان اانیند ی رتکس مخچیه
ااداییاض گییرود نتییر  ،تصی یر  Bی رتکس مخچییه
ااداییاض گییرود ش ی و تص ی یر  Cی رتکس مخچییه
ااداییاض او  0/25میلیی گییرم بییر یلیی گرم D ،او

B

اریافت ننند  0/50میلی گیرم بیر یلی گیرم E ،او
اریافت ننند  0/65میل گرم بر یل گرم با بزرگنمیای
.10X

6

اثر داروی وارفارین بر تکوین قشر مخچه زادههای نر موش صحرایی  /محمودی و همکاران

A

E
شکل :2مقاطع میکروسکپی از سلولهای پورکنژ مخچه موش
صحرایی ،سلولهای پورکنژ با پیکان نشان داده شده است .تصویر
 Aنشان دهنده سلولهای پورکنژ مخچه زادههای گروه کنترل،
تصویر  Bسلولهای پورکنژ مخچه زادههای گروه شم و تصویر

B

C

سلولهای پورکنژ مخچه زادههای دوز  0/25میلیگرم بر کیلوگرم،
 Dدوز دریافت کننده متوسط  0/50میلیگرم بر کیلو گرم E ،دوز
دریافت کننده  0/65میلیگرم بر کیلوگرم با بزرگنمایی.40X

بحث:
تح یک حا راشان ااا ه مصرو وارفارین ار
مان باراارض باعث ایجاا ا ص ار تکامک مخچه
اادااض م ش رحرای م ش ا .چنااچه ار گرودااض

C

تیمار با او ااض  0/25 mg/kgو  0/50mg/kgو
 0/65 mg/kgوارفارین اسبت به گرود اریافت ننند
ارما سالین و نتر باعث برو تغییرات مدنااارض ار
م اطع بافت

ت یه شند ب ای  .تیمار با وارفارین ار

مخچه باعث برو تغییرات ار قطر

رتکس ،قطر و

تدناا سل ااض پ ر نژ ار اادااض ار م ش رحرای
م گراا .اتایج این مطالده اشان ااا

ه تدناا

سل ااض پ ر نژ مخچه ار گرود تجرب

اسبت به

گرود نتر و گرود اریافت ننند ارما سالین ااه
مدنااارض را اشان م اان .ا س ی قطر سل

پ ر نژ

مخچه ار گرود اریافت ننند او ااض او ااض

D

 0/25mg/kgو  0/50mg/kgو  0/65 mg/kgوارفارین
اسبت به گرود نتر و گرود ش افزایه مدنااارض را
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رتکس مخچه ار او

اشان م ا ان .امچنین قطر

 0/65 mg/kgوارفارین اسبت به ب یه گرود اا افزایه

ار سطح ع امل اماانن سی لااتیناا ،و اسیانگ لیپیناا
ار مغز م ش ا.
اسییانگ لیپیناا ا جملییه لیپییینااض مییپلکس ار

مدنااارض را اشان م اان.
طبک اظریه  Moyerو امکاران ،وارفارین ا طرییک

تمام سل

ااض پستااناران و با یلظیت بیاال ار CNS

م ار فدالیت ویتامین  ،kفا ت رااض ااد ااض را ه براض

و  PNSم باشن .این تر یبات ا ه لینض را ار وقایع

فدالیت ک ا ایا به ویتامین  kااران م ار م نین .ایین

م

سل ل اماانن تکثیر ،تمیایز ،حساسییت ،وا ینه

اتااق ار فردیننااض بدنض باعیث یااه سیطح می اا

سل

ال م براض اگ نارض رشتهااض فیبرین م گراا و باعث

اکیر اشان م اان ه تغییر ار متاب لیسی و ار اتیجیه

ااه احتما تشکیک لخته م ش ا [12و .]16به امین

م نار اسانگ لیپیناا سب ،اکتالالت اماانین تخریی،

الیک مصرو وارفارین باعث ااه ویتامین  kم ش ا.

عصب شند و ا ایتیا منجیر بیه بیمیارضایای اماانین

ار پژواش اشان می ااین یه مصیرو امزمیان
وارفارین و ویتامین  Kار م ش رحرای باراار باعیث

با سل

و تغیییر شیکک سیل ل اارا .مطالدیات

دلزایمر و پار ینس ن م گراا [13و.]19
ا داجای

ه ویتیامین Kا یه مسیت یم ار سینتز

ااه چش گیر ااانجارضاا ار مغز جنین شند است

س لااتیناا ار مغز می ش اارا ،ار اتیجیه بیا مصیرو

و بیان رااین علیت ااانجیارضایا ار جنیین ،یااه

وارفارین ،سب ،جل گیرض ا فدالییت س لا تراسیارا

ویتامین  Kار مغز م باشن [.]1

ار مغز م ش ا .امچنیین ویتیامین  Kار فدالیتایاض

ویتییامین  Kبییه عنی ان

فییا ت ر ار فدالیییتاییاض

بی سنتز و دازی

اتاب لیک و مییزان سی لااتیناا تیاثیر

بی ل ژیک وارا عمک م شی ا .ویتیامین  Kار سیسیت

م گمارا به امین ج ت ویتامین  Kا یه اظیارت ار

عصب مر یزض ا یه م می ار سینتز اسیانگ لیپیناا

بل غ مغز بر ع ند اارا و ار ر رت ااه ویتامین K

اارا .این تر ی ،با یلظت باالی ار یشیاء سیل ااض

ار مغز ت سج وارفیارین باعیث بیرو ع ی ،مااینگ

عصب و گلیا ایند م ش ا [.]5

ذان و ااانجارضاای ار مغز م ش ا[.]4

ویتامین  Kا ه یرورض ارسینتز اسیاینگ لیپیناا

 Furuyaو امکاران ار پژواش اعالم راان ه

اارا و ویتامین Kبه عن ان یک مااد مغمض م ی بیراض

براض رشن سل ااض عصب  ،اانریت و امچنین ب اض

سیست عصب شناسای شیند اسیت [ .]2امچنیین ار

سل ااض پ ر نژ مخچه ایا به بی سنتز اسانگ لیپیناا

مطالدهض ااجام شند ه ا ه ویتامین  Kرا ار سی کت

است و ار ر رت محرومیت یشاء سل

و سا بنن اشان م اان ،بیه ایین اتیجیه رسیینان یه

اسانگ لیپیناا ،فردیننااض یشای

م شااض تحت ارمان با وارفارین ،منجیر بیه یااه

عااض ار سل ااض پ ر نژ م ش ا [.]6

ا

باعث رشن ییر

ار س لااتین مغیز شین ،ایین اتیایج ا یه

بنابراین به اظر م رسن ه وارفارین با جل گیرض ا

ویتامین  Kار بی سنتز س لااتیناا و اسیانگ لیپیناا ار

سنتز اسانگ لیپیناا م ت اان سب،ایجاا ااانجارضاای

مغز را اشان م اان [ .]18پس وارفارین ه بیه عنی ان

ار سیست اعصاب مر زض ب یژد ار ااحیه مخچه جنین

م ار ننند ویتامین  Kم باشن باعث ااه قابکت ج

گراا.

قابک ت ج
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