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Abstract
Background and Objectives: The presence of addicts in the community,
not only causes a lot of problems, but also can lead to problems for the
next generation. The purpose of this study was to investigate the effects
of morphine on the appearance and histomorphometric changes of the
stomach tissue in Balb/c mouse embryo.
Methods: A total of 30 adult Balb/c mice were randomly divided into
five groups: control group (solvent morphine), experimental 1 and 2
(received morphine at the doses of 0.01 and 0.1mg/ml, respectively,
during pregnancy) and experimental 3 and 4 (received morphine at the
doses of 0.01 and 0.1mg/ml, respectively, before and during
pregnancy). The pregnant mice were killed on the 20th day of
pregnancy, and the embryos were removed. Weight and crown-rump
length of the embryos were recorded, and the 5 micron sagittal sections
were prepared. After histological processing and hematoxylin-eosin
staining, the stomach tissue, were examined by light microscope and
MOTIC software.
Results: The mean weight of the embryos in the experimental group 2
significantly increased compared to the control group. The mean
crown-rump length significantly decreased in the experimental groups
2 and 4 compared to the control group. The mean thickness of
submucosal layer in both keratinized stratified squamous epithelium
and simple columnar epithelium of the stomach significantly increased
in the experimental groups 3 and 4 as compared to the control group.
Moreover, the mean number of cells in the simple columnar epithelium
of the stomach in experimental group 4 showed a significant increase
compared to the control group.
Conclusion: The use of low-dose morphine during pregnancy can lead
to an increase in the weight of the fetus and the placenta, and does not
contribute to malformation and serious damage to the fetus, but high
doses of this drug cause histomorphological changes in the thickness of
the submucosal layer in both stratified squamous epithelium and simple
columnar epithelium of the stomach.
Keywords: Fetus; Morphine; Mice; Stomach, Morphometry.
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اثر مورفین بر رشد و تکامل معده جنین موش نژاد Balb/c
2

فاطمه قربانی ،1سیدهمایون صدرایی ،*2غالمرضا کاکا
1گروه زیستشناسی ،دانشکده علوم

چکیده

زیستی ،واحد تهران شمال ،دانشگاه

زمینه و هدف :وجود افراد معتاد در جامعه نه تنها باعث ایجاد مسائل و مشکالت زیادی

آزاداسالمی ،تهران ،ایران.

میشود؛ بلکه میتواند نسل بعدی را نیز دچار مشکل کند .این مطالعه با هدف بررسی اثرات

2مرکز تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه

مورفین بر تغییرات ظاهری و هیستومورفولوژیکی بافت معده جنین موش نژاد  Balb/Cانجام شد.

علوم پزشکی بقیهاهلل (عج) ،تهران ،ایران.

روش بررسی :تعداد  30سر موش ماده نژاد  Balb/Cبالغ بهطور تصادفی به پنج گروه شامل:
گروه کنترل (حالل مورفین) ،تجربی  1و ( 2دریافتکننده مورفین به ترتیب با دوز  0/01و 0/1
میلیگرم برمیلیلیتر طی بارداری) و تجربی  3و ( 4دریافتکننده مورفین به ترتیب با دوز  0/01و
 0/1میلیگرم برمیلیلیتر قبل و طی بارداری) تقسیم شدند .موشهای باردار در روز  20بارداری،
کشته و جنینها خارج شدند .وزن و طول سری  -دمی جنینها ثبت و مقاطع ساجیتال  5میکرونی
تهیهشده ،پس از پردازش بافتی و رنگآمیزی با هماتوکسیلین  -ائوزین ،بهوسیله میکروسکوپ
نوری و نرمافزار موتیک بافت معده بررسی شد.
یافتهها :وزن جنین در گروه تجربی  2نسبت به گروه کنترل ،افزایش معنیداری داشت .میانگین
طول سری  -دمی جنین در گروههای تجربی  2و  4نسبت به گروه کنترل ،کاهش معنیداری
نشان داد .ضخامت الیه زیرمخاطی در هر دو اپیتلیوم مطبق سنگفرشی شاخی و منشوری ساده

*نویسنده مسئول مکاتبات:
سیدهمایون

صدرایی؛

معده در گروههای تجربی  3و  ،4افزایش معنیداری با گروه کنترل داشت .همچنین میانگین
مرکز

تحقیقات علوم اعصاب ،دانشگاه علوم
پزشکی بقیهاهلل (عج) ،تهران ،ایران.
آدرس پست الکترونیکی:
h_sadraie@yahoo.com
تاریخ دریافت96/7/3:
تاریخ پذیرش96/10/20:

تعداد سلولها در اپیتلیوم منشوری ساده در گروه تجربی  ،4افزایش معنیداری با گروه کنترل
نشان داد.
نتیجهگیری :مصرف مورفین با دوز پایین در دوران بارداری میتواند منجر به افزایش وزن جنین
و جفت شود و در بروز ناهنجاری ظاهری و آسیب جدی به جنینها نقشی ندارد ،ولی دوزهای
باالی این دارو باعث تغییرات هیستومورفولوژیک ضخامت الیه زیرمخاط در هر دو بخش
اپیتلیوم مطبق سنگفرشی شاخی و منشوری ساده معده میشود.
کلید واژهها :جنین؛ مورفین؛ موش سوری؛ معده؛ مورفومتری.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Ghorbani F, Sadraie SH, Kaka GH. The effect of methamphetamine injection
during post-lactation on the ovaries of adult rats.
]Qom Univ Med Sci J 2018;12(7):12-20. [Full Text in Persian
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فاطمه قربانی و همکاران

مقدمه

همچنین مصرف مواد مخدر در افراد موجب ممانعت تولید صفرا

مورفین نوعی اپیوئید بسیار قوی بوده که از تریاک به دست

از کبد متورم ،فیلتراسیون و کاهش اشتها میشود .از طرفی،

میآید و مهمترین ترکیب مؤثر در تریاک است .درصد مورفین

تحریک پانکراس در جریان اعتیاد که به تورم این عضو منجر

موجود در تریاک خشکشده حدود بین  %4-21میباشد.

میگردد ،ممکن است با مسدود کردن مسیر ورود آنزیمها به

مورفین ،اولین آلکالوئیدی است که در سال  1۸03از تریاک

روده ،موجب اختالل در هضم مواد غذایی شود .استفاده از مواد

استخراج شد .مکانیسم اثر مورفین از طریق تأثیر بر دستگاه عصبی

مخدر آثار سوءزیادی بر دستگاه گوارش داشته و سبب کاهش

مرکزی بوده که احساس درد را کاهش میدهد (.)1

ترشحات غدد بزاقی ،تقلیل ترشحات مخاط معده ،لوزالمعده و

مصرفکنندگان مواد اپیوئیدی کامالً در معرض خطرات ناشی از

روده در نتیجه ضعیف شدن عمل گوارش میشود؛ از اینرو معتاد

اعتیاد هستند .از آنجا که مورفین بهراحتی از سد جفتی عبور

همیشه بیاشتها بوده و به یبوست مزاج و اختاللهای گوارشی

میکند؛ لذا مصرف آن در انسان میتواند طی بارداری موجب

دچار میگردد .همچنین مورفین باعث انقباض عضالت معده و

تأخیر در رشد و تکوین جنین انسان و اختالل در تکامل سیستم

غدد ضمیمه دستگاه گوارش میشود (.)12

عصبی مرکزی گردد (.)2

از آنجاییکه معده عضو مهمی در دستگاه گوارش بوده و اگر

تجویز مورفین به موشهای صحرایی باردار در دوره حساس رشد

عمل هضم در آن بهخوبی انجام نگیرد ،در جذب مواد غذایی

جنین ممکن است باعث ایجاد اختالالت رفتاری در جنینها شود.

توسط رودهها مشکل ایجاد میشود و با توجه به اینکه تاکنون

همچنین افزایش مرگومیر نوزادان و کاهش میزان رشد بعد از

مطالعهای در زمینه اثر مورفین بر روی بافت معده جنینهای

تولد در آنها (تیمارشده با مورفین قبل یا حین بارداری) مشاهده

مصرفکننده این مواد توسط مادر باردار صورت نگرفته است؛ در

شده است ( .)3مصرف هروئین یا مورفین در دوره بارداری اثرات

این تحقیق نقش مورفین بر تکامل جنین و بخشی از دستگاه

سوءمتعددی مانند تولد نارس ،مرگ جنین ،اختالت کروموزومی،

گوارش آن (معده جنینها) از دیدگاه هیستومورفومتری بررسی

کاهش وزن جنین و عقبماندگی رشد را به همراه خواهد داشت

گردید.

( .)4ازآنجاییکه مخدرها بهراحتی از سد جفتی عبور میکنند؛
بنابراین اثرات مخربی را در جنینها برجای میگذارند (.)5

روش بررسی

چنانچه رتها در دوره بارداری در معرض مخدرها قرار گیرند؛

در این مطالعه تجربی ،تعداد  30سر موش کوچک آزمایشگاهی

وقایعی نظیر خطر افزایش مرگ جنین و نوزاد ،کاهش وزن در

ماده بالغ نژاد ( Balb/Cدر محدوده سنی 12-14هفته با محدوده

زمان تولد که در انسان اتفاق میافتد ،در این حیوانات رخ میدهد
( Kirby .)7،6نشان داد تجویز مورفین در جنینهای 15-21روزه
سبب اختالل در فعالیت حرکتی میگردد ( .)۸اطالعات

وزنی  40±5گرم) از بخش حیوانات دانشگاه بقیهاهلل (عج) تهیه
شد .موشها در محیطی با شرایط استاندارد (دمای  23±2درجه
سانتیگراد ،رطوبت  %50±5و  12ساعت روشنایی 12،ساعت

بهدستآمده از اجساد نوزادانیکه از مادران هروئینی متولد

تاریکی) قرار گرفتند .تمام موشهای نر و ماده به مدت یکهفته

میشوند نشان میدهد عقبماندگی رشد جسمی آنها عمدتاً

برای سازش با محیط بهصورت جداگانه در حیوانخانه دانشگاه

ناشی از کاهش اندازه ،همچنین تعداد سلولها در بسیاری از

بقیهاهلل نگهداری و با غذای استاندارد تغذیه شدند .بعد از سازش

ارگانهای بدن و اثرات روی شکلگیری جنین آنها بوده است

موشها به شرایط جدید در هر قفس 3-4 ،موش ماده و یک موش

( .)9تحقیقات اخیر نشان داده است مصرف مخدرها در دوره

نر سالم از همان نژاد در قفس قرار داده شد ،تا عمل جفتگیری

بارداری سبب آسیب به دستگاه عصبی مرکزی جنین و دستگاه

انجام گیرد .پس از مشاهده پالک واژینال برای اطمینان از وجود

گوارش پس از تولد میگردد (.)11،10

عمل لقاح ،از تست اسمیر استفاده شد.
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درصورت مثبت بودن تست اسمیر در گسترش واژنی ،روز صفر

ضخامت الیههای اپیتلیوم مطبق سنگفرشی شاخی یا کراتینیزه و

بارداری تعیین و حیوانات باردار برای گروهبندی انتخاب شدند.

اپیتلیوم منشوری ساده بخش غددی مخاط ،همچنین الیه

 30سر موش ماده باردار بهصورت تصادفی به  5گروه به شرح زیر

زیرمخاط معده جنینها با استفاده از نرمافزار موتیک نسخه  1و 2

تقسیم شدند:

) (Motic Images Softwareاندازهگیری و ثبت گردید.

 -1گروه کنترل آب شهری (حالل مورفین)؛  -2گروه تجربی 1

اطالعات برحسب میانگین±انحراف معیار ارائه شدند .دادهها با

و ( 2دریافتکننده مورفین به ترتیب با دوز  0/01و  0/1میلیگرم

استفاده از نرمافزار  ،SPSSروش آماری آنالیز واریانس یکطرفه

برمیلیلیتر طی بارداری) و گروه تجربی  3و ( 4دریافتکننده

و تست توکی تحلیل شدند .سطح معنیداری ،کمتر از  0/05در

مورفین به ترتیب با دوز  0/01و  0/1میلیگرم برمیلیلیتر ،قبل و

نظر گرفته شد.

طی بارداری).
موشهای باردار در روز  20بارداری با دوز باالی کلروفرم کشته

یافتهها

شده ،سپس جنین و جفت آنها از درون شاخهای رحمی خارج

میانگین وزن جنینها در گروه کنترل در مقایسه با گروه تجربی

گردید .در ادامه ،پس از بررسی شکل ظاهری جنینها بهوسیله

(دریافتکننده  0/1میلیگرم برمیلیلیتر مورفین ،قبل و طی

استریومیکروسکوپ (از نظر وجود ناهنجاریهای مادرزادی) وزن
و طول سری  -دمی و قطر جفت اندازهگیری و ثبت گردید.
جنینهای خارجشده بهمنظور فیکساسیون ،در فرمالین  %10قرار

بارداری) ( 0/73±0/03و  ،)p=0/014دارای اختالف معنیداری
بود .میانگین وزن جنینها در گروه تجربی (دریافتکننده 0/1
میلیگرم برمیلیلیتر مورفین طی بارداری)0/۸۸±0/01( ،و

گرفتند و پس از پردازش بافتی ،برشهای ساجیتال  5میکرونی از

 )p=0/069نسبت به گروه کنترل کاهش نشان داد ،اما این کاهش

بافت معده جنینها تهیه شد .از هر مادر باردار 3-5 ،جنین بهطور

معنیدار نبود .همچنین در مقایسه این میانگین بین گروههای

تصادفی انتخاب و از معده هر جنین سه الم بافتشناسی تهیه

تجربی با یکدیگر ،اختالف معنیداری مشاهده نشد (نمودار شماره

گردید و پس از رنگآمیزی با هماتوکسیلین  -ائوزین مورد

.)1

بررسی بافتی قرار گرفتند.

نمودار شماره  :1تأثیر مورفین بر وزن جنینها
جنینها در هر دو گروه تجربی (دریافتکننده  0/1میلیگرم برمیلیلیتر مورفین ،قبل و طی بارداری) نسبت به گروه کنترل کاهش داشته است،
اما کاهش معنیداری فقط در گروه دریافتکننده  0/1میلیگرم برمیلیلیتر مورفین ،قبل و طی بارداری دیده شد (.)p=0/014
* نشاندهنده اختالف معنیدار با گروه کنترل میباشد.
 0/01 :0.01Dطی بارداری0.1D-؛  0/1طی بارداری0.01BD-؛  0/01قبل و طی بارداری0.1BD-؛  0/1قبل و طی بارداری.
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استفاده از مورفین خوراکی بهوسیله موشهای باردار سبب کاهش

در بررسی اختالف میانگینها بین گروههای تجربی ،کاهش طول

طول سری  -نشیمنگاهی گروههای تجربی (دریافتکننده 0/1

سری  -نشیمنگاهی در گروههای تجربی (دریافتکننده 0/1

میلیگرم برمیلیلیتر مورفین) نسبت به گروه کنترل شد .این

میلیگرم برمیلیلیتر مورفین طی بارداری) نسبت به گروههای

کاهش در گروه تجربی (دریافتکننده  0/1میلیگرم برمیلیلیتر

دریافتکننده  0/01میلیگرم برمیلیلیتر مورفین ،قبل و طی

مورفین طی بارداری) ( 17/6±0/19و  )p=0/041و گروه

بارداری مشاهده گردید ،اما این کاهش معنیدار نبود (نمودار

دریافتکننده  0/1میلیگرم برمیلیلیتر مورفین قبل و طی بارداری

شماره .)2

( 16±0/21و  )p=0/009نسبت به گروه کنترل ،معنیدار بود.

نمودار شماره  :2طول سری  -نشیمنگاهی ) (C.R.Lجنینها در گروههای تجربی (دریافتکننده  0/1میلیگرم برمیلیلیتر مورفین طی بارداری) (.)p=0/041
گروههای تجربی (دریافتکننده  0/1میلیگرم برمیلیلیتر مورفین ،قبل و طی بارداری) ( )p=0/009در مقایسه با گروه کنترل ،کاهش معنیدار دارند که
نشاندهنده اختالف معنیدار با گروه کنترل میباشد.
 0/01 :0.01Dطی بارداری0.1D-؛  0/1طی بارداری0.01BD-؛  0/01قبل و طی بارداری 0/1 :0.1BD-قبل و طی بارداری.

در بررسی هیستومورفومتریک الیههای مخاط و زیرمخاط بافت

میانگین ضخامت الیه زیرمخاط در هر دو قسمت اپیتلیوم مطبق

معده جنینها در گروههای مختلف ،مشاهده گردید میانگین

سنگفرشی شاخی و اپیتلیوم منشوری ساده در گروه تجربی 3

ضخامت الیه اپیتلیوم مطبق سنگفرشی شاخی و اپیتلیوم

(شکل شماره  1و نمودار شماره  )3و گروه تجربی ( 4شکل

منشوری ساده در گروههای تجربی در مقایسه با گروههای کنترل

شماره  2و نمودار شماره  ،)4اختالف معنیداری را با گروه کنترل

و شم ،دارای اختالف معنیداری میباشد.

نشان داد.

شکل شماره  :1تصاویر بافتی از بخش اپیتلیوم مطبق سنگفرشی شاخی کراتینیزه الیههای مخاط ،زیرمخاط و عضالنی معده جنین  20روزه.
الف) گروه کنترل ،ب) گروه دریافتکننده  0/01میلیگرم برمیلیلیتر مورفین ،قبل و طی بارداری و ج) گروه دریافتکننده  0/1میلیگرم
برمیلیلیتر مورفین قبل و طی بارداری( .بزرگنمایی × 100و رنگآمیزی با هماتوکسیلین-ائوزین).
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نمودار شماره  :3مقایسه میانگین ضخامت الیه زیرمخاطی اپیتلیوم مطبق سنگفرشی شاخی در جنینهای  20روزه در گروههای مختلف.
بین گروههای تجربی (دریافتکننده  0/1و  0/01میلیگرم برمیلیلیتر مورفین ،قبل و طی بارداری) در مقایسه با گروه کنترل ،اختالف معنیداری وجود دارد (.)p<0/05
*نشاندهنده اختالف معنیدار با گروه کنترل میباشد.
 0/01 :0.01Dطی بارداری؛  0/1 :0.1Dطی بارداری؛  0/01 :0.01BDقبل و طی بارداری؛  0/1 :0.1BDقبل و طی بارداری.

شکل شماره  :2تصاویر بافتی بخش غددی معده شامل الیههای :مخاط ،زیرمخاط و عضالنی معده جنین  20روزه.
الف) گروه کنترل و ب) گروه تجربی ( 0/1قبل و طی بارداری)( .بزرگنمایی × 100و رنگآمیزی با هماتوکسیلین-ائوزین).

نمودار شماره  :4مقایسه میانگین ضخامت الیه زیرمخاط اپیتلیوم منشوری ساده در جنینهای  20روزه در گروههای مختلف.
بین گروههای تجربی (دریافتکننده  0/1و  0/01میلیگرم برمیلیلیتر مورفین ،قبل و طی بارداری) در مقایسه با گروه کنترل ،اختالف معنیداری وجود دارد (.)p<0/05
*نشاندهنده اختالف معنیدار با گروه کنترل میباشد.
 0/01 :0.01Dطی بارداری؛  0/1 :0.1Dطی بارداری؛  0/01 :0.01BDقبل و طی بارداری؛  0/1 :0.1BDقبل و طی بارداری.

میانگین تعداد سلولها در ناحیه اپیتلیوم مطبق سنگفرشی شاخی

میانگین تعداد هستهها در ناحیه اپیتلیوم منشوری ساده در گروه

در گروههای تجربی در مقایسه با گروههای کنترل و شم ،اختالف

تجربی  4نسبت به گروه کنترل ،افزایش معنیداری داشت

معنیداری نشان داد.

( ،)p<0/05اما در گروههای تجربی دیگر نسبت به گروه کنترل،
اختالف معنیداری مشاهده نشد (نمودار شماره .)5
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نمودار شماره  :5مقایسه میانگین تعداد سلولهای اپیتلیوم منشوری ساده در جنینهای  20روزه در گروههای مختلف را نشان میدهد.
در گروه تجربی  4نسبت به گروه کنترل ،اختالف معنیداری وجود دارد (.)p<0/05
*نشاندهنده اختالف معنیدار با گروه کنترل میباشد.
 0/01 :0.01Dطی بارداری؛  0/1 :0.1Dطی بارداری؛ ( 0/01 :0.01BDقبل و طی بارداری)؛ ( 0/1 :0.1BDقبل و طی بارداری).

بحث

مطالعات نشان میدهند چنانچه مادر در دوره بارداری در معرض

نتایج این تحقیق نشان داد تجویز خوراکی مورفین منجر به کاهش

داروها یا مواد مخدر قرار گیرد ممکن است سبب مرگ جنین یا

وزن جنینها و کاهش  CRLآنها میشود .مشابه این نتایج در

نوزاد و یا بروز اختالالت کروموزومی ،کاهش وزن و یا

مطالعات پیشین نیز گزارش شده است .این نتایج نشان میدهد

عقبماندگی رشد و نمو در جنین گردد .در مطالعه حاضر،

مورفین اثر خود را بهصورت کلی بر جنین اعمال میکند و

مورفین سبب القای اثرات سمی در رشد جنین شد و تجویز

بخشهای مختلف بدن جنین احتماالً تحت تأثیر مورفین قرار

مورفین در موشهای باردار منجر به کاهش معنیدار میانگین وزن

میگیرد .هرچند مطالعات پیشین نشان دادهاند تجویز مورفین

جنینها و  CRLآنها گردید که این یافته با نتایج مطالعات پیشین

بهروش تزریق در روزهای معینی از بارداری میتواند منجر به

همخوانی داشت ( .)14-16در تحقیق حاضر یافته مربوط به اثر

کاهش وزن و عقبماندگی رشد در موشهای بزرگ

مورفین بر کاهش وزن جنینها با نتایج صدیقی و همکاران که

آزمایشگاهی و خرگوش شود ( .)13در مطالعه حاضر تجویز

گزارش کردند تجویز مورفین به موشهای باردار سبب کاهش

مورفین بهصورت خوراکی ،نتایج مشابهی را در پی داشت.

معنیدار وزن جنینها میشود ،همخوانی داشت .از سویی دیگر،

مکانیسمهای اثرات مورفین در جنین هنوز بهطور کامل شناخته

این نتایج با یافتههای  Vathyو همکاران همسو نبود؛ زیرا آنها در

نشدهاند .تحقیقات نشان دادهاند مورفین بهراحتی از سد جفتی

مطالعه خود گزارش کردند تجویز مورفین به موشهای باردار

گذشته و به جنین میرسد و میتواند بر سلولهای جنینی اثر

سبب افزایش معنیدار وزن جنینها میشود .چنین بهنظر میرسد

بگذارد .از آنجاییکه حضور گیرندههای اوپیوئیدی بر روی پرزها

که میزان دوزهای مختلف مورفین در وزن جنینها بتواند اثرات

و عروق جفتی نیز مشخص شدهاند ،فعالشدن این گیرندهها باعث

متفاوتی داشته باشد؛ زیرا در مطالعه حاضر از دوز پایین مورفین

بروز انقباض عروقی و کاهش خونرسانی به جنین شده و در پی

استفاده شد .از آنجایی که مخدرها مانند مورفین میتوانند از سد

آن نقص در اکسیژنرسانی و کاهش تغذیه نیز باعث تأخیر در

جفتی عبور کنند؛ لذا اثرات مخربی بر اعضای مختلف جنین

رشد جنین خواهد شد (.)13

میگذارند ( .)17-19بعضی تحقیقات نیز نشان دادهاند تغییر در
وزن جنین مادران معتاد ،ارتباطی با اثرات تغذیه مادر ندارد (.)20
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بدین ترتیب بهنظر میرسد تجویز مورفین به مادر باردار در دوره

براساس نتایج حاصله و تغییرات بافتی ایجادشده در بافت معده

بارداری میتواند تأثیر مستقیم روی رشد جنین بگذارد و سبب

جنین میتوان چنین نتیجه گرفت مورفین احتماالً اثر خود را از

کاهش تعداد سلولها در اعضای مختلف شود .از سوی دیگر ،در

طریق تأثیر بر سلولهای مخاط معده اعمال کرده است ( .)24این

تحقیقات دیگری مشخص شده است مورفین در دوره بارداری

احتمال نیز وجود دارد که مصرف مورفین در زمان بارداری ،اثر

احتماالً منجر به ایجاد آسیبهای رشد و نمو در سیستم عصبی

خود را بر فاکتورهای رشد که در دوران جنینی بر روی این بافت

مرکزی جنینها میشود که نتیجه آن ایجاد اختالالت رفتاری

تأثیر میگذارند ،اعمال کرده و یا در بیان ژنهای مؤثر در این

متعدد در دوره پس از تولد خواهد بود ( Abel .)20،19و

بخش از دستگاه گوارش جنین دخالت کند (.)25

همکاران ( )21نشان دادند وزن بدن موشهای صحرایی که در
معرض فاکتور رشد مخدر قرار میگیرند در مقایسه با گروه کنترل

نتیجهگیری

بهطور معنیداری کاهش مییابد ،همچنین ایشان نشان دادند وزن

نتایج این مطالعه نشان داد گرچه مصرف مورفین با دوز پایین در

تازه مغز هنگام تولد در گروه موشهای صحرایی که در معرض

دوران بارداری موجب بروز ناهنجاری ظاهری و آسیب جدی به

فاکتور رشد مخدر قرار گرفتهاند ،بهطور معنیداری کاهش

جنینها نمیشود ،ولی دوزهای باالی این دارو در ایجاد تغییرات

مییابد .آنها نسبت وزن اعضا به وزن بدن را اندازهگیری و

هیستومورفولوژیک همراه با با افزایش معنیدار ضخامت الیه

گزارش کردند نسبت وزن مغز در مقایسه با وزن بدن در گروه

زیرمخاط در هر دو بخش دارای اپیتلیوم مطبق سنگفرشی شاخی

مخدر بسیار کم شده و مغز بیشتر آسیب میبیند ( .)22اخیراً نیز

و منشوری ساده معده جنینها مؤثر است .با توجه به نتایج

گزارش شده است مصرف گیرنده مورفین در دوره بارداری،

بهدستآمده ،تحقیقات بیشتر در جهت بررسی اثر مورفین بر سایر

میزان تراکمهای اپیوئیدی را در دوره بلوغ کاهش میدهد

قسمتهای دستگاه گوارش جنین ،امری ضروری است.

( .)20-23در مطالعه حاضر ،میانگین ضخامت الیه زیرمخاطی در
هر دو قسمت اپیتلیوم مطبق سنگفرشی شاخی (بخش کراتینیزه) و

تشکر و قدردانی

اپیتلیوم منشوری ساده (بخش غددی) در دو گروه تجربی  3و 4

این مقاله حاصل انجام پژوهش و تحقیق در مرکز علوم اعصاب

نسبت به گروه کنترل ،افزایش معنیداری نشان داد .همچنین

دانشگاه علوم پزشکی بقیهااهلل (عج) و آزمایشگاه تحقیقاتی

میانگین تعداد هسته در ناحیه اپیتلیوم منشوری ساده در گروه

دانشکده علوم زیستی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال

تجربی  4نسبت به گروه کنترل ،افزایش معنیداری داشت.

میباشد .بدین وسیله از این مراکز کمال تشکر و قدردانی به عمل
میآید.
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