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  چکيده

طور رايـج   هاي پايين الکل به دوز. تواند از جفت عبور کند د و به راحتي ميشو محسوب مي تراتوژن عامل يک انسان در بدن الکل: زمينه و هدف
 در نژاد ويـستار  صحرايي موش جنين کبد بافتي تغييرات بررسي مطالعه، اين گيرد، بنابراين هدف از هاي الکلي مورد استفاده قرار مي در نوشيدني

  .بود هاي پايين الکل با دوز مصرف اثر
آشاميدني هاي صحرايي ماده پس از بارداري به يک گروه کنترل و سه گروه تحت آزمايش که در آب  ي تجربي، موش طالعهدر اين م: روش بررسي

 بـارداري مـورد اسـتفاده قـرار     ۲۱ تـا  ۸هاي معين الکـل از روز    دوز.  گنجانده شد بود، تقسيم شدند     درصد ۲۰ و   درصد ۱۰،  درصد ۵ها اتانول    آن
. ندخـارج شـد  نيـز  هـا    کبـدهاي آن ،ها توسط جراحي از رحم مادر خارج و با اسـتفاده از استريوميکروسـکوپ      نين بارداري ج  ۲۱در روز   . گرفت

آميزي شدند و زيـر ميکروسـکوپ     رنگ(H&E)ائوزين -گيري با روش هماتوکسيلين هاي جنيني پس از فيکس شدن، پردازش بافتي و برش      کبد
  . ارزيابي شدندANOVA و تست SPSSافزار  رمها توسط ن داده .نوري مورد بررسي قرار گرفتند

اين در حالي است . )>۰۰۱/۰P( هاي آسيب بافتي کبد را افزايش دادند  به ميزان قابل توجهي فاکتوردرصد ۲۰ و درصد ۱۰ دوزهاي الکل :ها يافته
    .ها ايجاد نکرد داري در اين فاکتور  الکل افزايش معنيدرصد ۵که دوز 

تواند باعث تغييرات پاتولوژيک در کبد جنين موش صحرايي در حال  هاي پايين مي ل در دوران بارداري حتي در دوز مصرف الک:گيري نتيجه
  هاي در صورتي که دوز. کند  را از نظر بافتي در کبد جنين موش صحرايي ايجاد نميواضحي الکل تغييرات پاتولوژيک درصد ۵دوز . تکامل شود

   . دهد شناسي افزايش مي ي بافت  در مطالعهقابل توجهيهاي التهابي را به طور  ر فاکتو، الکلدرصد ۲۰ و درصد ۱۰
  شناسي الکل، بارداري، کبد، جنين، بافت: ي گان کليد واژ

  
  مقدمه
ـ عنـوان     روز افزون از الکـل بـه       ی استفاده          يدنيک نوشـ  ي

  آور آن را آشـکار نمـود       انيج آثار ز  ي جوامع مختلف به تدر    در
  تارامـون اثـر   ي پ  يا قـات گـسترده   يکـه امـروزه تحق     ييا جـا  ت

ــ ــل  يمنف ــورت الک ــص ــگ ي م ــ . ردي ــندرم الکل ــي جنيس   ين
  
  
  
  

  
(Fetal Alcohol Syndrome) ـ  هل دهـ يـ ن بـار در اوا ي اول

 و  صورت در    ي، بد شکل  ر در رشد  ي با عالئم تاخ   يالدياد م هفت
ـ  يماندگ عقب هـا در دوران   دران آنا کـه مـ  يکودکـان  در    ي ذهن

   يماندگ عقب.  شد يي شناسا ،دلکل مصرف کرده بودن    ا  يحاملگ
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ـ  تغ،در رشد قبل و پـس از تولـد        ـ ورفور در ميي رت وصـ  يوژل
 از ي مرکزيستم عصبي و اختالل در عملکرد سييموش صحرا

ـ   .)۱( عوارض شناخته شده الکل اسـت      ش از حـد  يمـصرف ب
 .)۲( اسـت  يروز کبـد يع در ابتال به سيل شايال از د  يکيالکل  

به نظـر  هاي مختلف بدن ضروري  بررسي آثار الكل بر روي اندام   
 گذارد يم يها اثر منف   طوري كه الكل بر ترشح هورمون      ه، ب رسد يم
 يپرتروفيهـا  باعث صدمه به قلب و ايجاد كارديوميوپاتي و           و )۳(

ادر  بدن مي الكل بر اعضای رويه مصرف بي. )۴ و۵( شود قلب مي 
ـ  ،)۶ و۷( گـذارد  و جنين اثرات منفي بر جاي مـي   الكـل  ن يهمچن

غيير در ميزان  مري، گاستريت حاد و مزمن، تباعث اختالل عملکرد
 و ، ســركوب سيـستم ايمنــي ، پانكراتيـت چربـي كبـد و هپاتيــت  

  .)۸( شود ت عملكردي دستگاه تناسلي مياختالال
ــصرف ــل م ــ الک ــد  يم ــر توان ــه منج ــسب ــ از تغياريب رات يي

 ون رحم درن در حال رشد     ي جن ر ب ييايميوشي و ب  يکيولوژيزيف
 از جملـه    ياري بـس  ميرمـستق ي غ يها تواند از راه   يالکل م . شود

ر نامطلوب بر عملکـرد     يثتا مادر و     وابسته به  هيجاد سوء تغذ  يا
امال کـ هـا   تامـ يپرو ن ادر جوندگ. ب شودي منجر به آس جفت
ق جفت از مـادر بـه   يتواند از طر يکه الکل م شده استاثبات 

  .)۹( ن منتقل شوديجن
 به داخل   كوچكی  از مصرف به سرعت از معده و رودهپسالكل 

متابوليسم . شود در كل مايعات بدن منتشر ميجريان خون جذب و 
 دهيدروژناز معدي و سپس     هاي الكل  آن در گذر اول توسط آنزيم     

 و پـس از تبـديل بـه         شـود  يمـ  كبد متابوليسم اصلي آن انجام       در
هاي بـدن برجـاي    خود را بر بافتاستالدئيد و استات آثار مخرب      

  .)۱۰ و۱۱(گذارد  مي
ر هنگـام تولـد   د  کـه از مهم است  ک اندام خون س   ين  يکبد جن 

ـ  ي و کـارکرد يشناسـ  خـت ي ررات متعـدد ييدچار تغ   .شـود  يم
ابـد، در  ي يمـ ش ي افزاها تيهپاتوس تعداد و حجم    عنوان مثال  به

ـ  م کـ  خـون سـاز    يهـا   که تعداد سـلول    يحال  .)۱۲( دشـو  يم
ــ يهــا دينوزوئيسـ  ن متـسع هــستند و امکـان وجــود   ي کبـد جن

  .)۱۳(ن وجود دارد ي کاپفر در کبد جنيها سلول

از خون  ي و مصنوعيعيم طبومس در زدودن  يگاه مهميکبد جا
، نيپــوپروتئي همچــون ل ناقــليهــا نيئ از پــروتيدارد و انــواع

 بـا اسـتفاده   ي کبديها  سلول.سازد ين را مينسفران و تر  يآلبوم
و  ونيداسي صــاف و اکــسي شــبکه آندوپالســميهــا مياز آنــز

 ها توراتيبارب ،دهاياستروئ  الکل،ري نظي، مواد متعددونيالسيمت

ت يکبد توسـط سـم   مختلف  يها بخش .سازند  ير فعال م  يرا غ 
  شده  نشان داده  طور مشخص  ، به رديگ يمر قرار   يالکل تحت تاث  

 کبـد  ي در بافت شناس  يرات مهم يي الکل تغ  مصرفبا    که است
   .)۱۴-۱۶( دهد يم آن رخ ECM (extra cellular matrix)و 

پـاتولوژي تعريـف    بر اساس چند فاکتور  يب کبد ي آس يبند درجه
 يهـا  تجمـع قطـره   ((steatosis)استئاتوز  :که عبارتند از شود    مي
 يسـ ربر( يالتهـاب لوبـول    ،) کبـد  يها  سلول توپالسمي در س  يچرب

ــاکتوريتمــام ــا  ف ــابيه ــع لنفوســي الته ــه تجم ــا و  تي از جمل ه
شـکل   ((ballooning)هـا   تي، متورم شدن هپاتوسـ   )ها لينوتروف

  . )۱۷(بروز يو ف)  کبد استي در التهاب الکليب سلوليغالب آس
 ي از مطالعات در مورد اثرات الکل بر رو        ياري بس يها گزارش

 دهد مصرف الکل ينشان موجود دارد که   ن  ي جن کاملرشد و ت  
اين مطلـب    ياما بررس  ،)۱۸-۲۲( شود ي م ب کبد يمنجر به آس  
نفي مصرف الكل توسط مادر و اثر آن بر روي كبد        كه اثرات م  

شود، مـورد بررسـي قـرار     جنين از چه دوز حداقلي شروع مي  
نگرفته بود كه در اين مطالعه بررسـي فاكتورهـاي پاتولوژيـك       

   .طي مطالعه بافت شناسي انجام شد
  

  بررسيروش 
 نـژاد   ييموش صحرا سر   ۳۵  از مطالعهن  يدر ا  :واناتيح      

با ماده موش  ۲۵ و  گرم۳۰۰وزن تقريبي با   نرموش ۱۰ (راستيو
 و  يداريتو پاستور تهران خر   يکه از انست   ) گرم ۲۵۰وزن تقريبي   

 يمراقبت و نگهـدار    . استفاده شد  ،وان خانه منتقل شدند   يبه ح 
وانـات  يکـار بـا ح    ن نامـه مـصوب      يـي ها مطـابق بـا آ      از موش 

د ي شـه  يب شده در دانشگاه علـوم پزشـک       ي تصو يشگاهيآزما
ط يک هفته در شرايابتدا به مدت  ها موش .دي انجام گرديبهشت



   و همكارانمازيار بهرامي   
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 ۱۲کل  ي و سـ   گراد ي سانت ي  درجه ۲۳±۲ ي دما يعني شگاهيآزما
ط يبق با مح  ا جهت تط  يي ساعت روشنا  ۱۲ و   يساعت خاموش 

ـ در   مجزا هرکدام  طور  نر به  يها  موش .گرفتندد قرار   يجد ک ي
ـ ط  يبق بـا محـ    ا از تطـ   پس شدند و    يقفس کوچک نگهدار   ه ب

ـ  مـاده  يهـا  مـوش ، همراه بـا   يريگ منظور جفت    کيـ ک بـه  ي
 . داده شـدند کنار هـم قـرار  ) ک قفسيک نر در   يک ماده و    ي(

 ي روز صـفر حـاملگ  نـال يد با مشاهده پـالک واژ    عصبح روز ب  
قل نت ميگري ديها  ماده به قفسيها موش سپس  .مشخص شد 

 پــالک مجــددا پــس از چنــد روز فاقــد يهــا شـدند و مــوش  
 يريـ گ  جفـت يدر کنار موش نر بـرا  قفس مجزا  راحت در است

  .قرار داده شدند
  کبـد  اثر الکـل بـر    يسربه منظور بر   :شي مورد آزما  يها گروه

 يهـا   باردار، الکل بـا درصـد    يها موش ييم غذا ين، در رژ  يجن
ل عدم استفاده از روش گـاواژ،       يدل.  شد در نظر گرفته  مختلف  

هنگـام گـاواژ   جاد اسـترس بـه      ي عدم ا  وانات و يباردار بودن ح  
اتـانول مـورد    ( الکـل  ،ي باردار ۲۱ تا   ۸از روز   . بودکردن الکل   

استفاده در اين پژوهش ساخت شركت نصر خـرم آبـاد و پروانـه        
 ي بـا درصـدها  ) بهداشت بود  وزارتک از   /۲۱۶/۷۹/۸/۵ساخت  

 شـد و در دسـترس   بيترک واناتي حيدنينوشمختلف در آب    
م يتقـس  گـروه  ۴ بـه    را بـارد  يهـا   موش .ها قرار گرفت   آزاد آن 

  . سر موش قرار داده شد۶ و در هر گروه شدند
 ، گـروه  )ي شـهر  يدنينوشـ آب   (کنتـرل گـروه   : ها شامل   گروه
ـ گـروه  ، )درصـد  ۵ الکـل ( اول   يتجرب  ۱۰الکـل  (دوم  يتجرب

هر در  بودند و   ) درصد ۲۰الکل  (سوم   يتجربگروه   و   )درصد
ـ  آزاد   يبا دسترس ) تِلِپ( فشرده مخصوص    يغذا گروه   ۴ رار ق

  .داده شد

   :يشناسـ   بافـت ي ها بـه منظـور مطالعـه    ني کبد جن يآماده ساز 
ــوش ــا در  م ــاردار۲۱روز ه ــر  ي ب ــا كلروف ــوشب ــدند م بيه    ش

ـ  پـس از آن    آنها خـارج و      حمر و ـ هـا ب   نيجن   .رون آورده شـدند  ي
 .خـارج شـد   کروسکوپيومي با استفاده از استر  ها نيسپس کبد جن  

به مدت  بافر شده    درصد ۱۰ن  وسيله فرمالي   به  شده  خارج يها کبد

ـ  مراحـل پـردازش بافـت بـه ا    . ساعت ثابت شدند  ۴۸ ـ رتن تي   بي
 و ۹۰، ۸۰، ۷۰  براي آبگيري، از الكل با درجات صعودي:انجام شد

لـن بـه   ي بـا زا يساز پس از شفاف     ها   و نمونه   استفاده گرديد  ۱۰۰
ــارافينيمنظــور آغــشته ســاز ــ در پ ــري  قالــب وه قــرار گرفت   گي

 ميكـرون  ۵هايي به ضخامت   برش،کروتوميط م توس  سپس ،شدند
  يهـا در اجـاق بـا دمـا      الماده شـد،  الم قـرار د يشـد و رو تهيـه  

ها   تا بافتگرفتندک ساعت قرار ي، به مدت گراد ی سانتي  درجه۶۰
 يزيآم  رنگسپس.  شودها حذف  المين از رو  يثابت شوند و پاراف   
 ها توسط الم  انجام شد و(H&E)ن ين و ائوزيليبا روش هماتوکس

 مـورد مطالعـه   )۱۰۰۰ و ۴۰۰ يينما با بزرگ  (يکروسکوپ نور يم
 از نظر يکروسکوپيدان مي م۱۰  و۱۰۰۰ يينما  با بزرگ.گرفتندقرار 

ـ  ز يهـا  پارامتر ـ  ي خـال  يهـا  فـضا  (يدينوزوئياتـساع سـ   : ري ن ي ب
ـ  (ها تي تعداد هپاتوس  ،)ها تيهپاتوس  يهـا  ن نـوع سـلول    يتـر  شيب
 بـه خـود     رنـگ   رنگ بـنفش کـم     ها آن ياه م کبد که هسته   يمزانش

 کـه  يتي هپاتوسـ  يها سلول (دار  واکوئل يها تي هپاتوس ،)رنديگ يم
ــسته ــسيا ه ــمي ب ــد و س ار ک ــگ دارن ــساع توپالســم آنيرن ــا ات   ه

 يا ک بـا هـسته    يلي بازوف يها سلول ( کوپفر يها ، سلول )افته است ي
ـ ، نوتروف)انـد  ره بـه خـود گرفتـه    يـ ده که رنگ بـنفش ت     يکش  هـا  لي

 هـا  تي و لنفوسـ  ) گرد و درشـت    ي ک با هسته  يلي بازوف يها لسلو(
 )هـا  لي گرد و کوچکتر از نوتروف     يا ک با هسته  يلي بازوف يها سلول(

ــ ــت گرديبررس ــ و ثب ــه  ي ــت ک ــر اس ــه ذک ــآزماد؛ الزم ب    شگري
 اطـالع  ي بها ا شاهد بودن نمونه   ي ي نسبت به تجرب   ،)کننده يابيارز(

تکرار شـده و ميـانگين     ديگر   ي توسط همکار  يابيبود و عمل ارز   
  .  اعداد مد نظر قرار گرفته است

 يها تيهپاتوس ها، تي هپاتوس مربوط به تعدادي ها داده :يز آماريآنال
ـ  نوتروف کـوپفر،  يها  سلول واکوئله،  توسـط  هـا  تيفوسـ ن ل وهـا  لي

ـ  ارزANOVA (post hoc Tukey)  و آزمونSPSSافزار  نرم  يابي
ـ ارائـه گرد  ميـانگين    ± رانحراف معيا ج به صورت    ينتا. شدند  د وي

  .در نظـــر گرفتـــه شـــد >۰۵/۰P هـــا  دادهيدار يشـــرط معنـــ
 گزارش شده يفيطور ک دها بهينوزوئيذکر است که اتساع سالزم به  

  . است
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٣٢

  ها يافته
ـ ي ي ماده در سه گروه تجرب     ي  ها موش          الکـل  (۱، گـروه    يعن

) درصد ۲۰الکل   (۳و گروه   ) درصد ۱۰الکل   (۲، گروه   )درصد ۵
 مطالعه نشان داد که وزن ني ايها افتهي. سه شدنديبا گروه کنترل مقا

 نـسبت  درصـد  ۲۰ و   درصـد  ۱۰ الکل   يها ن در گروه  يمادر و جن  
ـ اما ا ). >۰۵/۰P ( را نشان داد     يدار يگروه کنترل کاهش معن    به ن ي

ـ  ي در مقا  درصد ۵کاهش در گروه الکل      دار  يسه با گروه کنترل معن
   الکل   در گروه  (H)ت  ي هپاتوس يها د سلول اتعد ).<۰/۰P ۵ (نبود
  

  را نشان نداديدار يمعنش ي افزا،سه با گروه کنترليمقا  دردرصد ۵
 تعـداد  شيافـزا  درصـد  ۲۰ و درصـد  ۱۰ الکـل   يهـا   در گروه  اما

ن در يا). >۰۵/۰P (دار بود ينسبت به گروه کنترل معنها  تيهپاتوس
ه الکـل    با گرو  سهي در مقا  درصد ۲۰  است که در گروه الکل     يحال
. ده شد يت د ي هپاتوس يها ر سلول ي در تکث  يفي ک شي افزا درصد ۱۰

 نـسبت  درصـد  ۵الکل  يشيدر گروه آزما (S) يدينوزوئياتساع س 
ـ به گـروه کنتـرل کـم بـود امـا در گـروه آزما              اتـساع  ۳ و ۲ يشي

  .)A, B, C, Dر ي، تصاو۱شکل  (بوداد ي زيديوزوئيس

 

  
  

. هاي مختلف الکل توسط مادر باردار  بارداري تحت تاثير مصرف دوز۲۱نين موش صحرايي در روز مورفولوژي بافت کبد ج: ۱شکل 
A . گروه کنترل؛B . درصد۵ دوز الکل (۱گروه ( ؛C . ۲گروه) درصد۱۰ دوز الکل ( ؛D . ۳گروه) درصد۲۰ دوز الکل .(  

H) هپاتوسيت( ،S) سينوزوئيد( ،N) نوتروفيل( ،L) لنفوسيت( ،RBC) آميزي  ، رنگ۴۰۰×بزرگ نمايي ). (رمز خونسلول قH&E(  
  

ـ در گـروه آزما (HV)  واکوئلـه  يهـا  تي هپاتوستعداد   الکـل  يشي
ـ افـت امـا ا    يش  ي نسبت به گروه کنترل افـزا      درصد ۵ ش ين افـزا  ي

  الکــل يشيــ آزمايهــا  در گــروهمــا، ا)<P ۰۵/۰( نبــوددار  يمعنــ

ش يزات افي هپاتوسيها  تعداد واکوئلدرصد ۲۰الکل   و   درصد ۱۰
   ،)>P ۰۵/۰( سه بـا گـروه کنتـرل نـشان داد         يدر مقا  را   يدار يمعن

ش تعــداد يافــزا .)۱نمــودار ؛ A ,B ,C ,Dر ي، تــصاو۲شـکل  (
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٣٣

سه يدر مقا  درصد ۵الکل   يشي در گروه آزما   (k) کوپفر يها سلول
ـ  آزمايهـا   امـا در گـروه  .دار نبـود  ي گروه کنترل معن   با    الکـل يشي

ـ ا ،درصد ۲۰ و الکل   درصد ۱۰ ـ  در مقاشي افـزا ني   سه بـا گـروه   ي
تعــداد  ).۲نمــودار  ،۲شــکل (، )>۰/۰P ۵ (دار بــود ي معنــکنتــرل
 نـسبت بـه گـروه    درصد ۵الکل  يشي در گروه آزما (N)ل  ينوتروف

 اسـت  ين در حاليدار نبود، ا ياما تفاوت معن  داشتش  يکنترل افزا 
ـ  ا درصد ۲۰ و الکل    درصد ۱۰ الکل   يشي آزما يها  در گروه  که ن ي

تعـداد   ).۳نمـودار   ،  ۲شـکل   (،  )>۰۵/۰P( بـود دار   ي معنـ  شيافزا
 گروه سه بايدر مقا درصد ۵الکل   يشي در گروه آزما   (L) تيلنفوس

ـ  آزمايهـا   اما در گروه  را نشان نداد   يدار يش معن يکنترل افزا   يشي
  سه با گروه   ي در مقا  شين افزا يا درصد ۲۰ و الکل    درصد ۱۰الکل  

   در ).۴نمــودار ، ۲کل شــ(، )>۰۵/۰P( دار بــود ي معنــکنتــرل
   بـروز يآپوپتـوز و ف آميـزي     با ايـن روش رنـگ      ها ک از گروه  ي چيه

  .مشاهده نشد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

. هاي مختلف الکل توسط مادر باردار  بارداري تحت تاثير مصرف دوز۲۱ مورفولوژي بافت کبد جنين موش صحرايي در روز :۲شکل 
هاي سفيد  هاي کوپفر و سلول هاي واکوئل دار و سلول تعداد هپاتوسيت(گروه کنترل . A). H&Eآميزي  ، رنگ۱۰۰۰بزرگ نمايي (

   ۳گروه . D). درصد۱۰الکل با دوز  (۲گروه . C). درصد ۵الکل با دوز  (۱گروه . B). هاي ديگر کمتر هستند خون نسبت به گروه
، )نوتروفيل (N، )سينوزوئيد (S، )دار وسيت واکوئلهپات (HV، )سلول قرمز خون (RBC، )هپاتوسيت (H).  درصد۲۰الکل با دوز(

K) سلول کوپفر( ،L) ها احاطه شده است ي يک هپاتوسيت واکوئل دار است که توسط لنفوسيت نشان دهنده(*، )لنفوسيت(.  
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هاي   تعداد هپاتوسيت توسط موش باردار، بردرصد۲۰: ۳ و گروه درصد۱۰: ۲، گروه درصد۵: ۱هاي گروه  اثر مصرف الکل در دوز :۱نمودار 

  ***عالمت. باشند  خطاي استاندارد مي±ها شامل ميانگين  داده. باشد  سر مي۶ها در هر گروه  جنينتعداد . واکوئله در بافت کبد جنين موش
   ≥P***) ۰۰۱/۰ (.باشد نسبت به گروه کنترل مي) درصد۲۰الکل  (۳و ) درصد۱۰الکل  (۲دار گروهاي تجربي  ي اختالف معني دهنده نشان

 

  
هاي کوپفر   توسط موش باردار، بر تعداد سلولدرصد ۲۰: ۳ و گروه درصد ۱۰: ۲، گروه درصد ۵: ۱هاي گروه  اثر مصرف الکل در دوز :۲نمودار 

ي  دهنده  نشان***عالمت . باشند  خطاي استاندارد مي±ها شامل ميانگين  داده. باشد  سر مي۶ها در هر گروه  جنينتعداد . در بافت کبد جنين موش
 )≥P ۰۰۱/۰***(. باشد نسبت به گروه کنترل مي) درصد ۲۰الکل  (۳و ) درصد ۱۰الکل  (۲هاي تجربي  دار گرو اختالف معني
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٣۵

  
ها در   توسط موش باردار، بر تعداد نوتروفيلدرصد ۲۰: ۳ و گروه درصد ۱۰: ۲، گروه درصد ۵: ۱هاي گروه  اثر مصرف الکل در دوز :۳نمودار 
ي  دهنده  نشان***عالمت . باشند  خطاي استاندارد مي±ها شامل ميانگين  داده. باشد  سر مي۶ها در هر گروه  جنينتعداد . کبد جنين موشبافت 

  )≥۰۰۱/۰P(***. باشد نسبت به گروه کنترل مي) درصد۲۰الکل  (۳و ) درصد۱۰الکل  (۲هاي تجربي  هدار گرو اختالف معني
 

  
ها در   توسط موش باردار، بر تعداد لنفوسيتدرصد ۲۰: ۳ و گروه درصد ۱۰: ۲، گروه درصد ۵: ۱هاي گروه   در دوزاثر مصرف الکل: ۴نمودار 

ي  دهنده  نشان ***عالمت. باشند  خطاي استاندارد مي±ها شامل ميانگين  داده. باشد  سر مي۶ها در هر گروه  جنينتعداد . بافت کبد جنين موش
  ) ≥ p***۰۰۱/۰(باشد نسبت به گروه کنترل مي) درصد ۲۰الکل  (۳و ) درصد ۱۰الکل  (۲جربي هاي ت دار گرو اختالف معني
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  بحث
 درصد به باال تغييرات     ۱۰ نشان داد كه از دوز الكل        ن مطالعه يا    

ژيك قابل توجهي از نظر بافتي در كبد جنين موش صحرايي  پاتولو
د ش دوز الکـل، تعــدا ي کـه افـزا  مـشخص شـد   .شـود  ايجـاد مـي  

ـ  .  مي دهد  شيدار کبد را افزا     واکوئل يها تيهپاتوس  يمطالعات قبل
ها  تي هپاتوس يها ش الکل، تعداد واکوئل   يز نشان دادند که با افزا     ين

ـ يافته و در بافت کبد التهاب ا  يش  يافزا ـ در ا .)۲۳(کنـد   يجاد م ن ي
ها  تيفوسنها و ل   ليوف کوپفر، نوتر  يها رات تعداد سلول  ييمطالعه تغ 

ش دوز الکـل، تعـداد   يم داشت و با افزاي مستقي با دوز الکل رابطه   
گـر  يج مطالعـات د يج با نتـا ين نتايا. دا کرديش پيها افزا  ن سلول يا

  .)۲۳( دارد يخوان هم
در و شـود    يک در عملکـرد کبـد مـ       يرات پاتولوژ ييالکل باعث تغ  

ـ فـشار انکوت  . کند يماختالل ايجاد    پالسما   يها نيئترشح پروت  ک ي
ـ  پالسما بـر د   يها ني که توسط پروتئ   يفشار(  عـروق وارد  ي وارهي
ن اختالالت که منجـر بـه       ي ا ي جهيشود تا در نت    يباعث م ) شود يم

ت يشود، قابل ي ميم داخل سلوليش کلسي و افزاATP يفقدان جد
 ي تل شده و شبکه   ها مخ  تيهپاتوس يي پالسما يکنترل حجم غشا  

 ايجـاد  کي و آماس و نکروز انکوت گرددب  ي تخر ينينابي ب يها رشته
هـا در   سلول ن نوعيتر ها که فراوان تيجه هپاتوسي در نت ،)۱۷(شود  

ـ  ديکولي و وز(ballooning) به شکل متورم   )۲۴(کبد هستند    ده ي
  .سلول است  اختالل در عملکردي دهنده شوند که نشان يم

 ي ساکن در کبـد هـستند کـه بـرا        يها  ماکروفاژ ، کوپفر يها سلول
ـ ها در گـردش خـون اهم    سميکروارگانيع م يحذف سر  . ت دارنـد ي

 يهـا  يانجي منبع مهم ميب کبديشده در آس  کوپفر فعال يها سلول
ـ تريها، ن  ديها، سوپراکس  ديکوزانوئيها، ا  نيتوکاي شامل سا  يالتهاب ک ي
. )۲۵( هـستند    ييايميت مواد ش  يش سم ي بر افزا  يدييها و تا   دياکس

 و يعي طبيمني ايها  را در پاسخيديها نقش کل ن سلولين ايهمچن
. دنباش ي دارا مي التهابيها يانجيترشح مان و يق بيزبان از طريدفاع م

ـ ها و بـه و    ليش نوتروف ي کوپفر، افزا  يها به جز سلول   ش يژه افـزا ي
رسـان   بيک پاسخ مهم از بافت کبد در برابر مواد آس يها   تيلنفوس

 بيآسـ  گذشته در شده انجام قاتيتحق در که ييآنجا از .باشد يم
  در دورانييصـحرا  مـوش  در باال  بهدرصد ۳۰دوز الکل  يرسان

 دوزهـاي  لذا ،)۲۶(شده بود  اثبات کامال بالغ وانيح در و بارداري

. انتخاب شدند الکل نييپا دوزهاي يابيبه منظور ارز شيآزما مورد
 نيگزيجا درصد ۲۰ و ۱۰ و ۵ الکل ر مصرفيثات پژوهش نيا در

 دوز .فـت گرقـرار   يبررسـ  مورد نيجن بافت کبد  بريدنينوش آب
وانات ي در دسترس ح   ي باردار ۲۱ تا روز    ۸مورد نظر الکل از روز      

 هنـــوز کاشـــت يي ابتـــدايهـــا را در روزيـــ، زگذاشـــته شـــد
(Implantation)با مادر ين از نظر خوني بنابرانيفتاده،ان اتفاق ي رو 
 دوم به بعد اثرات ي ن است که از هفتهيگر ايل ديارتباط ندارد و دل

 .  )۲۷( دارد يشترين بروز بيک در جنيمواد توکس

رد از يـ گ ي کـه الکـل مـورد اسـتفاده قـرار مـ      يمقدار و مدت زمان  
.  کبد هـستند   يزان اختالل عملکرد  يگذار بر م   ري مهم تاث  يها فاکتور

. کنند يدا ميش پ يش زمان، مقدار اختالالت افزا    ي که با افزا   يطور به
ن روش يتر  ساده(A-DW) يدنيب نوشروش استفاده از الکل در آ

 مصرف الکـل در     ي متناوب و ادوار   يمصرف الکل است که الگو    
 الکـل  درصد ۴۰ن روش تا دوز ي، در ا)۲۸(کند  يد م يانسان را تقل  

 و  ي کبـد  ي جد يها جاد پاسخ يز است که منجر به ا     يز قابل تجو  ين
وش ن ر يـ شتر از الکل در ا    ياما استفاده ب  . )۲۹(شود   يک م يستميس

ق يـ ن دق يـي اد و تع  ياز به مراقبت ز   ير را باال برده و ن     ينرخ مرگ و م   
ـ در ا . )۲۸(طول مدت مطالعه دارد      ـ ز از ا  يـ ن مطالعـه ن   ي ن روش  ي

 باعـث   يدنين روش استفاده از الکـل در آب نوشـ         يا. استفاده شد 
بروز و  يجاد ف يشود اما در کبد ا     ي و التهاب م   (Steatosis)استئاتوز  

  . )۳۰(کند  يروز نميس
   هـاي  يناهنجـار  و مـادر  ينوشـ  الکـل  دربـاره  يقـاطع  مـدارك 

 يا هـاي جمجمـه   يناهنجـار  شامل يصينقا ،دارد وجود مادرزادي
ـ  تغ،)آرواره پوپالزييهـا  ،يپلک اريش يکوتاه( يصورت  شـکل  ريي

ـ تغ( هـا  اندام ـ  صينقـا  و )مفاصـل  و حرکـت  تيوضـع  ريي    يقلب
 بـا  همراه ها يناهنجار ني ا)يبطن وارهيد هاي يناهنجار (يعروق و

ـ  سـندرم  رشد، يينارسا و يعقل هاي يماندگ عقب ـ يجن يالکل    ين
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 بـارداري  يط در الکل متوسط مصرف يحت نکهيا جالب .دارد نام

 ي اسـتفاده طـوالن  .)۳۱- ۳۳(باشـد   مضر انيرو براي است ممکن
 يها ديپي کل لي در محتويش قابل توجهيمدت اتانول منجر به افزا

ـ  چـرب غ يهـا  ديسرول و اسـ  يگل ياس ي، تر يکبد در ه يفير اسـتر ي
  .)۳۴(شود  ي مييدان موش صحرااها و نوز نيجن
  
   يريگ جهينت

ـ  نـشان  مطالعه نيا جينتا        هـاي  سـلول  شيافـزا  کـه  دهـد  يم

ـ نوتروف شيافزا ،کوپفر  هـا  تيش لنفوسـ يافـزا  ژهيـ و بـه  و هـا  لي

  دوزهاي در. است يخارج سم به کبد العمل سعک ی دهنده نشان
 خود در بيآس باعث تنها الکل نه  مصرفدرصد ۲۰  ودرصد ۱۰

 روي و کرده عبور جفت از بارداري طول در بلکه شود يوان ميح

 قابـل  ي الکل اثـر منفـ  درصد ۵  دوز.گذارد يم يمنف ن اثريجن کبد
ـ  يهـا  دار، سـلول    واکوئـل  يها تي بر تعداد هپاتوس   يتوجه   ، وپفرک

  .ها کبد جنـين مـوش صـحرايي نداشـت           ها و نوتروفيل    لنفوسيت
  

   و تشکريقدردان
 يشناس ستي ارشد زي کارشناسي نامه انين مقاله برگرفته از پايا     

ــوي، گـــرايجـــانور   قـــات ين مـــصوب معاونـــت تحقيش تکـ
ــاور ــشگاه آزاد اســالميو فن   .  شــمال اســت واحــد تهــراني دان

ــدر پا ــراوا ي ــپاس ف ــب س ــر مهرانگ ان مرات ــود را از دکت ــن خ   ز ي
ــر محمــد حــسيصــدوق ــن حي و دکت ــروه يدري    و همکــاران گ
ــاتوم    ابــراز يد بهــشتي شــهي علــوم پزشــک ي  دانــشکدهيآن

  . ميدار يم
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Background and Objective: Alcohol is a teratogenic agent for humans and can easily pass through the 

placenta. Low doses of alcohol are commonly found in alcoholic drinks, therefore the purpose of this study 

was to investigate the histological changes of fetal rat livers influenced by low doses of alcohol consumption.  

Materials and Methods: In this experimental study, pregnant female rats were divided into a control group 

and three experimental groups which were on a diet of 5%, 10% and 20% of alcohol in their drinking water. 

The specified doses of alcohol were delivered from the 8th day of pregnancy until the 20th day. On the 21st 

day of pregnancy, the fetuses were surgically removed from the mother's uterus and the livers of the fetuses 

were removed with the help of a stereo microscope. Following fixing, processing and sectioning, the fetal 

livers were stained using H&E and were studied under a light microscope. Data were analyzed by SPSS 

software and ANOVA. 

Results: Alcohol doses of 10% and 20% significantly increased histopathological liver factors (p<0.001). 

But a 5% dose of alcohol didn't have a significant effect on liver histology. 

Conclusion: Alcohol usage during pregnancy, even at low doses, may lead to pathologic changes in the liver 

of a developing rat fetus. A 5% dose of alcohol does not lead to significant pathologic changes in the 

histology of the fetal rat liver, while doses of 10% and 20% of alcohol significantly increases inflammatory 

factors in histological studies. 
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