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اثر نیتروپروساید روی ناهنجاریهای اسکلتی ناشی از فوروسماید در
جنین موش صحرایی
محمود خاكساري مهابادي  ،*6حسين نجفزاده ورزي  ،2مژگان ثابت

1

 6بخش آناتومي و جنينشناسي دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهيد چمران اهواز
 2بخش فارماكولوژي دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهيد چمران اهواز
 1دانشكده دامپزشكي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز
(دريافت مقاله -11/7/62 :پذيرش مقاله)11/61/66 :

زمينه :فوروسمايد به عنوان يک ديورتيک مؤثر بر قوس هنله ميتواند در درمان فشارخون باال ،نارسايي كليوي يا قلبي و سيروز كبدي
كه احتباس سديم قابل توجه است استفاده شود .مشخص شده كه استفاده از فوروسمايد ميتواند موجب ناهنجاريهاي مادرزادي در
انسان و حيوانات شود .نيتروپروسايد به عنوان دهنده نيتريک اكسايد با اتساع عروق جفت و بهبود خونرساني به جنين ميتواند
اختالالت خونرساني و انقباضي جفت و رحم را كاهش دهد .هدف مطالعه حاضر پيشگيري يا كاهش ناهنجاريهاي ناشي از
فوروسمايد در جنين موش صحرايي بهوسيله نيتروپروسايد سديم بود.
مواد و روشها :اين مطالعه بر روي  22سر موش صحرايي آبستن در  1گروه انجام شد كه گروهها شامل كنترل ،فوروسمايد،
نيتروپروسايد سديم و فوروسمايد بههمراه نيتروپروسايد بود .داروها روز چهاردهم و شانزدهم آبستني تجويز شد ،كه فوروسمايد با دوز
 211ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن بهصورت خوراكي و نيتروپروسايد با دوز  1/5ميليگرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن
بهصورت داخل صفاقي استفاده شد .در روز نوزدهم آبستني موشها آسانكشي شدند و پس از استحصال جنينها ،طول و وزن آنها
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چكيده

تعيين شد و با روش رنگآميزي آليزين قرمز -آليسين آبي رنگآميزي شدند .سپس اسكلت جنينهاي رنگآميزي شده با استفاده از
دستگاه استريوميكروسكوپ از نظر ناهنجاريها مورد مطالعه قرار گرفت.
دريافت كننده فوروسمايد بهترتيب  21 ،62/22 ،66/66درصد بود در حاليكه ميانگين درصد اين ناهنجاريها در گروه دريافت كننده
فوروسمايد بههمراه نيتروپروسايد سديم بهترتيب  26/15 ،7/16و  62/61درصد كاهش يافت.
نتيجهگيري :بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه نيتروپروسايد سديم به طور معنيداري وقوع ناهنجاريهاي ناشي از فوروسمايد را كاهش ميدهد.
واژگان كليدي :ناهنجاري ،فوروسمايد ،نيتروپروسايد ،موش صحرايي ،سيستم اسكلتي
*اهواز ،بخش آناتومی و جنینشناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
E-mail:mkhaksarymahabady@yahoo.com
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مقدمه

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 6111

مورد استفاده قرار میگیرد .سدیم نیتروپروساید

فوروسماید یکی از قویترین و کاربردیترین

عروقها را گشاد کرده و به کاهش مقاومت عروق

دیورتیکها در پزشکی و دامپزشکی است و جز

محیطی و بازگشت سیاهرگی میانجامد (.)6

مدرهای مؤثر بر قوس هنله محسوب میشود که برای

با توجه به اینکه فوروسماید با تحت فشار قراردادن

درمان ادم ،فشارخون باال ،افزایش کلسیم خون،

جنین و کاهش احتمال خون رسانی به جنین و سایر

افزایش پتاسیم خون ،نارسایی حاد کلیوی و مصرف

مکانیسمها موجب ناهنجاریزایی از قبیل دنده موجدار

بیش از حد آنیونها به کار میرود ( 1و .)2

میشود و نیتروپروساید با تأمین نیتریک اکسید سبب

فوروسماید دفع کلیوی آب ،سدیم ،پتاسیم ،کلسیم،

انبساط عضالت صاف رحم و اتساع عروق خونی

منیزیم ،هیدروژن ،آلومینیوم و بیکربنات را افزایش

جفت و احتماالً خون رسانی بیشتر به جنین میشود،

میدهد .این دارو در گروه  Cتقسیمبندی داروهای

لذا در این مطالعه نقش نیتروپروساید در کاهش یا

مؤثر بر جنین (ناهنجاریزا) قرار دارد که اثرات

پیشگیری از ناهنجاریهای اسکلتی ناشی از

ناهنجاریزایی آن در حیوانات آزمایشگاهی به اثبات

فوروسماید در جنین موش صحرایی ارزیابی شد.

رسیده است ،ولی اطالعات اندکی در مورد

موش صحرایی و موش سوری میشود .فوروسماید

تهیه شده از مرکز تحقیقات و نگهداری حیوانات

با میزان  25 ،22و  155میلیگرم بر کیلوگرم وزن

آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

خرگوشها سبب مرگ مادران و سقط جنینها

استفاده شد .موشهای صحرایی نر و ماده حدود 2

میشود .فوروسماید موجب ناهنجاریزایی از جمله

هفته به منظور تطابق با محیط در مرکز تحقیقات

دنده موجدار کشنده در جنینها میشود که آلکالوز

بهطور مجزا از یکدیگر نگهداری شدند .شرایط

متابولیک مادر در ایجاد این ناهنجاری نقش مهمی دارد

نگهداری در مرکز تحقیقات دمای  25-22درجهی

( .)3گفته میشود که محدودیت جنین و تحت فشار

سانتیگراد حرارت ،و دورهی  12ساعت روشنایی 12

قرار گرفتن آن در رحم میتواند در ایجاد دنده موجدار

ساعت تاریکی بود .موشهای صحرایی در سن تقریباً

ناشی از فوروسماید دخالت داشته باشد (.)4

 3/2ماهگی و همچنین دارای میانگین وزنی 185-255

از طرفی تجویز داروهای دهنده نیتریک اکساید

گرم در شرایط یکسان تغذیه و محیط نگهداری شدند.

میتوانند با اتساع عروق جفت و بهبود خون رسانی

موشهای صحرایی از آب لولهکشی شهر و غذای

به جنین برخی از اختالالت از جمله فشار خون را

فشرده ساخت کارخانه خوراك دام پارس تهران

کاهش دهند ( .)2سدیم نیتروپروساید که در گروه c

استفاده کردند .این مطالعه تجربی در مدل حیوانی در

داروها قرار میگیرد یک گشادکننده عروقی قوی بوده

شورای گروه علوم پایه و تحصیالت تکمیلی دانشکده

که بهصورت تزریقی تجویز میشود و در درمان

دامپزشکی شهید چمران اهواز تصویب و با در نظر

اورژانسهای فشار خون باال و نیز نارسایی قلبی شدید

گرفتن مالحظات اخالقی انجام پذیرفت.
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فوروسماید سبب ناهنجاریزایی جنینی در خرگوش،

برای این مطالعه از موشهای صحرایی نژاد ویستار
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ناهنجاریزایی آن در جنین انسان وجود دارد (.)1

مواد و روشها

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 6111
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سه سر موشهای صحرایی ماده با یک سر موشهای

مختلف

استریومیکروسکوپ

صحرایی نر در ساعت  25شب در کنار همدیگر قرار

( )Nikon SMZ 800 Japanارزیابی شدند ،سپس

داده شدند و روز بعد ،با مشاهده پالك واژنی روز

وزن و قد ( )Crown Rump Lengthجنین با ترازو

صفر حاملگی محاسبه گردید .موشهای صحرایی

و کولیس اندازهگیری شده و تعداد جنینهای زنده و

حامله بهصورت اتفاقی در چهار گروه ( 7سر موش در

جذب شده (جنینهایی که بافت جنینی تحلیل و فقط

گروه کنترل و  21سر موش در گروههای آزمایش) به

جفت باقی مانده بود) تعیین گردید.

طور مجزا نگهداری شدند.

ب -پس از پوستکنی و احشاءزدایی جنینها ،در

گروه اول :در روز چهاردهم و شانزدهم آبستنی به

الکل  66درجه فیکس شدند و سپس در مخلوطی از

موشهای آبستن این گروه هم حجم فوروسماید ،سرم

آلسین آبی  5/14درصد و آلیزارین قرمز  5/12درصد

فیزیولوژی به صورت داخل صفاقی تجویز شد

در اتانول و اسید استیک گالسیال قرار گرفتند و بعد از

(گروه کنترل).

قرار گرفتن در محلول پتاس با گلیسرین و آب مقطر

گروه دوم :در روز چهاردهم و شانزدهم آبستنی به

شفاف و نهایتاً در محلول گلیسرین خالص قرار داده

موشهای آبستن این گروه فوروسماید به میزان 255

شدند ( )8و با استفاده از استریومیکروسکوپ از نظر

میلیگرم برای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت

ناهنجاری مورد بررسی دقیق قرار گرفتند .نتایج

خوراکی(گاواژ) تجویز شد (.)3

بهدست آمده از گروههای مختلف آزمایشی با تست

گروه سوم :در روز چهاردهم و شانزدهم آبستنی

آماری آنالیز واریانس یک طرفه ( )ANOVAو سپس

نیتروپروساید به میزان 5/2میلیگرم برای هر کیلوگرم

آزمون  LSDجهت تعیین اختالف میانگین وزن و قد

وزن بدن به صورت داخل صفاقی تجویز شد.

جنینها با گروه کنترل مقایسه شدند .تفاوت میانگینها

گروه چهارم :مانند گروه دوم فوروسماید ،به همراه
نیتروپروساید به میزان  5/2میلیگرم برای هر کیلوگرم
وزن بدن به صورت داخل صفاقی تجویز شد (.)7

بدن

با

با  P≤5/52معنیدار تلقی شد و اثرات ناهنجاریزایی
فوروسماید و نیتروپروساید مشخص گردید.

نیتروپروساید از شرکت  Merckآلمان ()6540 Art

الف -نتايج استحصال جنينها و تعيين وزن

تهیه شد .در روز نوزدهم آبستنی تمامی موشهای

و طول آنها

دریافت کننده دارو بهوسیله اتر در دسیکاتور

در این مطالعه مرگ ومیر و سقط جنین در موشهای

آسانکشی شدند و پس از باز کردن محوطه شکمی و

صحرایی آبستن وجود نداشت و تعداد کل جنینهای

برش شاخ رحم ،جنینها از رحم موش مادر خارج

بهدست آمده از گروههای تحت مطالعه  163سر بود.

شدند .بالفاصله جنینها از کیسه آمیون خارج شدند و

با بررسیهای آماری مشخص شد که میانگین درصد

برای بررسی ناهنجاریهای ظاهری و اسکلتی ناشی از

جنینهای جذبی در گروه دریافت کننده فوروسماید و

فوروسماید و نیتروپروساید مراحل زیر انجام گرفت:

نیتروپروساید نسبت به گروه کنترل افزایش معنیدار
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فوروسماید از شرکت  Sigmaآمریکا ( )F4381و

يافتهها
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برای انجام عمل جفتگیری موشهای صحرایی ،هر

الف -جنینها از نظر ناهنجاریهای ظاهری در نواحی

اثر نيتروپروسايد روي ناهنجاريهاي اسكلتي ناشي از فوروسمايد 6652 /

خاكساري مهابادي و همكاران

داشت ( .)P<5/551میانگین درصد جنینهای جذبی

دریافت کنندهی نیتروپروساید و فوروسماید همراه

در گروه دریافت کننده فوروسماید به همراه

نیتروپروساید ،به ترتیب  2/77±5/11و 2/46±5/77

نیتروپروساید نسبت به گروه دریافت کننده فوروسماید

گرم محاسبه شد که با  P=5/54با یکدیگر اختالف

و گروه دریافت کننده نیتروپروساید کاهش یافت و

معنیداری داشتند (نمودار .)1

دارای اختالف معنیدار ( )P<5/551بود (جدول .)1
جنينهاي زنده و جنينهاي جذب شده در گروههاي

d

c
b

مختلف مورد مطالعه
گروهها
()d

آبستن

موش صحرايي

(درصد)

نیتروپروساید ()c
فوروسماید  +نیتروپروساید

6

جنين زنده

7

(33 )73/33
(41 )67/62

شده (درصد)

فوروسماید ()b

8

(42 )66/18

جنين جذب

کنترل ()a

7

(47 )62/61

(2 )4/56
23 )33/82(ad
12 )26/67(ad
1 )2/38(bc

(.)P>5/52

نمودار  )1مقایسهی میانگین ±خطای استاندارد وزن (گرم) در جنین گروههای
مختلف تحت مطالعه
 :aنشاندهندهی اختالف معنیدار ( )P<5/551بین گروه کنترل با بقیه
گروهها :b .نشاندهندهی اختالف معنیدار ( )P<5/551بین گروه
دریافتکنندهی فوروسماید با سایر گروهها :c .نشاندهندهی اختالف معنیدار
( )P<5/551بین گروه دریافت کنندهی نیتروپروساید با سایر گروهها:d .
نشاندهندهی اختالف معنیدار ( )P<5/54بین گروه دریافت کنندهی
فوروسماید+نیتروپروساید با سایر گروهها.

نتايج طول جنينها

بعد از تفکیک جنینها ،وزن هر جنین به وسیله ترازو

به وسیلهی کولیس اندازهگیری شده و میانگین طول

بر حسب گرم تعیین و میانگین وزن جنینهای هر

جنینهای هر گروه در نمودار  2برحسب میلیمتر

گروه در نمودار  1نشان داده شده است .میانگین

نشان داده شده است .میانگین طول جنین در گروه

(±خطای استاندارد) وزن جنین در گروه دریافت

دریافت کنندهی نرمال سالین  37/3±5/31میلیمتر

کنندهی نرمال سالین به طور معنیداری بیشتر از سایر

بوده است که با همهی گروهها اختالف معنیداری را

گروهها بود ( .)P<5/551همچنین میانگین وزن

نشان داد ( .)P>5/551طبق نمودار  ،2میانگین طول

جنینها در گروه دریافت کنندهی نرمال سالین

جنین در گروههای دریافت کنندهی فوروسماید،

 4/73±5/573گرم بوده است که در گروه دریافت

نیتروپروساید و فوروسماید همراه نیتروپروساید به

کنندهی فوروسماید این میانگین کاهش معنیداری پیدا

ترتیب  32/56±5/67 ،26/25±5/62و 28/23±5/65

کرد ( )P<5/551بهطوریکه به  1/81±5/58گرم

میلیمتر محاسبه شد.

رسید .تجویز فوروسماید به تنهایی باعث کاهش وزن

میانگین طول جنین در گروه دریافت کنندهی

همهی جنینها گردید ،به طوری که این کاهش در

فوروسماید به طور معنیداری نسبت به سایر گروهها

مقایسه با سایر گروهها از نظر آماری معنیدار بوده

کاهش یافت .به طوری که با گروه دریافت کننده

است ( .)P<5/551میانگین وزن جنین در گروههای

نیتروپروساید با ( )P<5/551و با گروه دریافت کننده
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نتايج وزن جنينها

بعد از تعیین وزن جنینها ،طول هر جنین در هر گروه
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* حروف مختلف نشاندهنده اختالف معنیدار بین گروهها میباشد

وزن جنین(گرم)

جدول  )6نشاندهنده تعداد موشهاي صحراييآبستن،

a

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 6111

 / 6651طب جنوب

فوروسماید همراه نیتروپروساید با ( )P<5/551دارای

دریافتکننده فوروسماید همراه نیتروپروساید دارای

اختالف معنیداری بود .میانگین طول جنین در گروه

اختالف معنیدار ( )P<5/551بوده است (نمودار .)2

دریافت کنندهی نیتروپروساید نسبت به گروه

نمودار  )2مقایسه میانگین  ±خطای استاندارد طول (میلیمتر) در جنینهای گروههای مختلف تحت مطالعه
 :aنشاندهندهی اختالف معنیدار ( )P<5/551بین گروه کنترل با بقیه گروهها
 :bنشاندهندهی اختالف معنیدار ( )P<5/551بین گروه دریافتکنندهی فوروسماید با سایر گروهها (اختالف معنیدار ( )P<5/51با گروهدریافت کنندهی فوروسماید+نیتروپروساید)

نتايج ارزيابي نقايص اسكلتي جنينها در موشهاي

قدامی و خلفی بودند .میزان وقوع این ناهنجاریها در

دريافت كنندهي دارو

گروههای مختلف در جدول  2نشان داده شده است.

پس از آماده شدن نمونههای جنینی به روش رنگآمیزی

جدول  )2تعداد و درصد ناهنجاريهاي مشاهده شده در

آلیزارین قرمز -آلسین آبی ،اجزای مختلف اسکلت

جنينهاي گروههاي مختلف
گروهها
شكاف كام

نتايج ماكروسكوپي و استريوميكروسكوپي ناهنجاريها

5

5

5

(15)11/11

31)68/88(d

(6)25

5
(3)7/31

5
6)21/62(b

5
(2)12/16

*حروف مختلف بیانگر تفاوت معنیدار بین گروهها میباشد ()P>5/52

به صورت جذب شدن جنین بود و ناهنجاری دیگری

وقوع

مشاهده نشد ولی در بررسی استریومیکروسکوپی

دریافت کنندهی فوروسماید با سایر گروه ها معنی دار

سیستم اسکلتی جنینها دارای ناهنجاریهای شکاف

بود ( .)P<5/551میانگین درصد ناهنجاری های

کام ،دنده موجدار و تأخیر استخوانی شدن در اندام

شکاف کام و کاهش استخوانی شدن اندام قدامی و
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ناهنجاری

دنده

موج دار

بین

گروه

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.06.005

تغییرات ظاهری جنینها به دنبال مصرف فوروسماید

نيتروپروسايد ()c
فوروسمايد+نيتروپروسايد ()d

دنده موجدار

مورد ارزیابی قرار گرفت.

كنترل ()a
فوروسمايد ()b

خلفي

اسکلت محوری و اسکلت زائدهای در گروههای مختلف

كاهش استخواني

مطالعه به کمک تصاویر مربوطه بر اساس نواحی مختلف

شدن اندام قدامي و

جنینها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از این

ناهنجاري (درصد)
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 :cنشاندهندهی اختالف معنیدار ( )P<5/551بین گروه دریافت کنندهی نیتروپروساید با سایر گروهها.
 :dنشاندهندهی اختالف معنیدار ( )P<5/551بین گروه دریافت کنندهی فوروسماید  +نیتروپروساید با سایر گروهها

اثر نيتروپروسايد روي ناهنجاريهاي اسكلتي ناشي از فوروسمايد 6651 /

خاكساري مهابادي و همكاران

خلفی در گروه دریافت کنندهی فوروسماید همراه

کننده نیتروپروساید اختالف معنیدار ()P<5/551

نیتروپروساید نسبت به گروه دریافت کننده

وجود دارد .در شکل های  1الی  8جنین های گروه

فوروسماید کاهش یافته است .مقایسه پراکندگی

کنترل و ناهنجاریهای مشاهده شده در جنینهای

نوع ناهنجاریها نشان میدهد که بین گروه دریافت

دریافت کنندهی فوروسماید نشان داده شده است.

کنندهی فوروسماید و گروه کنترل و گروه دریافت

در این شکل  ،در سمت چپ جنین های گروه کنترل و در سمت راست جنین های گروه دریافت کننده فوروسماید
با اندازه کوچک تر مشاهده میشوند.

در این شکل ،جنین های جذب شده در گروه دریافت کننده فوروسماید مشاهده میشوند.
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شكل  )2جنين هاي جذب شده موش صحرايي
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شكل  )6جنين نوزده روزه موش صحرايي گروه كنترل و گروه دريافت كننده فوروسمايد

 / 6655طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 6111

شکل  )3شکل استریومیکروسکوپی سطح شکمی جمجمه جنین نوزده روزه موش صحرایی پس از برداشتن فک پایین (رنگآمیزی آلیزارین قرمز -آلسین آبی)

در شکل سمت راست ،نمای شکمی جمجمه جنین سالم موش صحرایی (استخوان کام  Paو فک باال  )Mو در شکل
سمت چپ ،نمای شکمی جمجمه جنین دارای ناهنجاری شکاف کام (شکاف بین دو قسمت  )Paمشاهده میشود.
] [ Downloaded from ismj.bpums.ac.ir on 2023-01-07

شکل  )4شکل استریومیکروسکوپی دندهها و ستون مهره جنین نوزده روزه موش صحرایی (رنگآمیزی آلیزارین قرمز-آلسین آبی)

بدنه مهرههای جنین سالم موش صحرایی مشاهده میشوند.
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در شکل سمت راست ،سطح شکمی دندهها و بدنه مهرههای ستون مهره و در شکل سمت چپ ،سطح پشتی دندهها و

خاكساري مهابادي و همكاران

اثر نيتروپروسايد روي ناهنجاريهاي اسكلتي ناشي از فوروسمايد 6656 /

شکل  )2شکل استریومیکروسکوپی دندههای جنین نوزده روزه موش صحرایی در گروه دریافت کننده فوروسماید (رنگ آمیزی آلیزارین قرمز-آلسین آبی)

در شکل سمت راست دندههای سالم و در وسط و سمت چپ دندههای موجدار (پیکانها) در جنین گروه دریافت
کننده فوروسماید مشاهده میشود.

در این شکل سطح جانبی دندههای موجدار (پیکان) در جنین گروه دریافت کننده فوروسماید مشاهده میشود.

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.06.005
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شکل  )6شکل استریومیکروسکوپی دندههای جنین نوزده روزه موش صحرایی در گروه دریافت کننده فوروسماید (رنگآمیزی آلیزارین قرمز-آلسین آبی)

 / 6657طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 6111

شکل  )7شکل استریومیکروسکوپی نمای جانبی اندام قدامی جنین نوزده روزه موش صحرایی (رنگآمیزی آلیزارین قرمز -آلسین آبی)

در شکل سمت راست ،اندام قدامی جنین سالم موش صحرایی با استخوانی شدن طبیعی و در شکل سمت چپ ،کاهش
زبرین :U ،زند زیرین و  :Dانگشتان).

در شکل سمت راست ،اندام خلفی جنین سالم موش صحرایی با استخوانی شدن طبیعی و در شکل سمت چپ ،کاهش
استخوانی شدن در اندام خلفی در جنین گروه دریافت کننده فوروسماید مشاهده میشود ( :Fران :T ،درشت نی:Fb ،
نازك نی و  :Dانگشتان).
http://bpums.ac.ir
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شکل  )8شکل استریومیکروسکوپی نمای جانبی اندام خلفی جنین نوزده روزه موش صحرایی (رنگ آمیزی آلیزارین قرمز -آلسین آبی)
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استخوانی شدن در اندام قدامی در جنین گروه دریافت کننده فوروسماید مشاهده میشود ( :Sکتف :H ،بازو :R ،زند

خاكساري مهابادي و همكاران

اثر نيتروپروسايد روي ناهنجاريهاي اسكلتي ناشي از فوروسمايد 6652 /

بحث

در روز هفده آبستنی تأخیر در استخوانی شدن را

فوروسماید بهعنوان یک دیورتیک ( )1-6و مؤثر بر

نشان دادند و تغییر شکل مشخصی در دنده تا روز

قوس هنله در فشارخون باال ،نارسایی کلیوی و در

هجده آبستنی دیده نمیشد .همزمان با این مشاهده

توجه است ،ضروری باشد .فوروسماید جز

مشاهده شد.

کارآمدترین مدرهای موجود است که بازجذب نمک

هنگامی که ایزوسپرین هیدروکلراید به عنوان یک

در قسمت ضخیم قوس هنله را مهار میکند و سبب

شل کننده عضالنی رحمی به میزان  2میلیگرم بر

کاهش باز جذب الکترولیتها در قسمت صعودی

کیلوگرم در موشهای باردار در روزهای 17-16

قوس هنله میشود .فوروسماید ممکن است تعادل

آبستنی به صورت داخل صفاقی تزریق شد ،بروز

مایع و الکترولیتها را به هم بزند و بیماران باید از

دنده مواج بهطور معنیداری کمتر از زمانی بود که با

نظر وضعیت دهیدراتاسیون الکترولیتها بررسی

فوروسماید به تنهایی دیده شد .این مشاهدات نشان

شوند (.)1

میدهد که انقباض داخل رحمی نقش مهمی را در

به طور کلی این دارو ناهنجاریهای متعددی را ایجاد

ایجاد دنده مواج ناشی از فوروسماید ایفا میکند که

میکند به طوری که این دارو در گروه  Cداروهای

با نتایج حاصل از مطالعه حاضر مطابقت دارد.

قابل استفاده در زمان بارداری قرار میگیرد و مصرف

ناکاستوکا و همکاران ( )1663جهت بررسی اثرات

آن با توجه به مضرات و فواید آن بر روی جنین و
مادر ،باید ارزیابی شود.

بیکربنات سدیم و کلرید آمونیوم بر بروز ناهنجاریزایی
ناشی از فوروسماید در ایجاد ناهنجاری اسکلتی جنین و

در مطالعه حاضر درصد وقوع ناهنجاریهای شکاف

دنده مواج در موش صحرایی مطالعهای انجام دادند .با

کام ،دنده موجدار و کاهش استخوانی شدن اندام

دانستن این مطلب که تزریق فوروسماید در موشهای

قدامی و خلفی ناشی از فوروسماید به ترتیب ،11/11
 68/88و  25بود که این درصد توسط نیتروپروساید
با دوز نیم میلیگرم به ازای هر کیلوگرم بدن به

باردار ایجاد دنده مواج میکند ،و این ترکیب به تولید
آلکالوز متابولیک در حیوانات آزمایشگاهی و همچنین
انسان شناخته شده است به بررسی اثر فوروسماید برpH

 21/62 ،7/31و  12/16کاهش یافت.

خون مادر با تجویز خوراکی  125و  255میلیگرم بر

ناکاستوکا ( )Nakastukaو همکاران ( )1688در

کیلوگرم آن در موشهای آبستن در روز شانزدهم

مطالعهای نقش انقباضات رحمی را در ایجاد دنده

پرداختند .چهار ساعت پس از مصرف از مادران خون

مواج در جنین موش صحرایی بررسی کردند و از

گرفته شد ،که میانگین  pHاز  7/36در گروه کنترل

های باردار با دوز 355میلی گرم بر کیلوگرم یکبار در

فوروسماید به  7/48رسید (.)3

روز شانزده آبستنی بهصورت خوراکی استفاده کردند

هنگامی که  2درصد بیکربنات سدیم در آب

( .)4آنها با رنگآمیزی دوگانه استخوان و غضروف

آشامیدنی برای مادران تحت درمان با فوروسماید به
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فوروسماید به عنوان یک دیورتیک درمانی در موش-

افزایش قابل توجه یافت و در گروه تحت درمان با
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نارسایی قلبی و سیروز کبدی که احتباس سدیم قابل

کاهش در مقدار مایع آمنیوتیک در روز هجده آبستنی

 / 6651طب جنوب

سال هجدهم /شماره  /6بهمن و اسفند 6111

فوروسماید به تنهایی افزایش یافت .با این افزایش

نیشیمورا ( )Nishimuraو همکاران ( )1682در

 pHمیزان وقوع دنده مواج از 27/6درصد به 86/6

مطالعهای ایجاد و توسعه دنده مواج را در فرزندان

درصد افزایش یافت .هنگامی که مادران فوروسماید

موش صحرایی با نژاد  SD-JCLبا داروی فنوترول

را به میزان  255میلیگرم بر کیلوگرم و کلرید

(آگونیست آدرنرژیک) مورد مطالعه قرار دادند .بروز

آمونیوم را به میزان  /52درصد دریافت کردند pH

دنده مواج در دوز 1555میلیگرم به ازای هر کیلوگرم

به  7/32کاهش یافت ،و هم چنین درصد وقوع دنده

وزن بدن بود .دوره حیاتی برای بروز دنده مواج در

مواج کاهش یافت ( 7درصد در مقایسه با 37/2

روز  13تا  17آبستنی بود .در مرحله اول تأخیر در

درصد) .این نتایج نشان میدهد که آلکالوز متابولیک

استخوانسازی در وسط دندهها در روز  17مشاهده

مادر با پاتوژنز دنده مواج ناشی از فوروسماید در

شد .پس از آن قسمت وسط دندهها شروع به انحنا

ارتباط است که در این مطالعه نیز دنده مواج با

یافت و این منحنی تا پایان آبستنی کلسیفیه شد .کاهش

 68/88درصد مشاهده شد.

آلکالین فسفاتاز و پروتئین کل در روز بیستم در خون

اثر لوپ دیورتیکهای تراتوژن مانند فوروسماید و

جنین در بروز دنده مواج مشاهده شد .دنده مواج به

انیداکرنیون برای اولین بار توسط روبرتسون

تدریج تا زمان از شیر گرفتن ناپدید شد .آنها نشان

( )Robertsonو همکاران در سال  1681گزارش شد

دادند که اثر فنوترول میتواند تا حدی توسط داروهای

( .)15آنها داروها را در طول دوره ارگانوژنز در

بلوك کننده بتا کاهش یابد (.)14

موشها بهکار بردند .ازجمله ناهنجاریهای تولید شده

موموهاوا ( )2554()Momohavaدر مطالعهای نقش

به وسیله لوپ دیورتیک میتوان به دنده مواج ،کتف

درونزای آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز مهار کننده و

خم شده و استخوان اشاره کرد که در مقاله مروری

آندوتلین  1را برای تنظیم انقباضات رحم در طول آبستنی

کیمل ( )Kimmelو همکاران در سال  2514نیز به

در موش صحرایی را مورد بررسی قرار داد .اساس تولید

آن اشاره شده است و بیان شده که فوروسماید در

 cGMPبا ال-آرژنین به عنوان یک سوبسترا  NOSو

موش صحرایی با دوزهای  255 ،125یا  355میلیگرم

نیتروپروساید سدیم ( )SNPبه عنوان دهنده نیتریک

بر کیلوگرم وزن بدن باعث ایجاد دنده مواج ،تأخیر

اکسید در وسط آبستنی (روز چهاردهم) به میزان قابل

استخوانی شدن و استخوانهای خمیده میشود ()11

توجهی افزایش یافته بود ،در حالی که این تا حد زیادی

که با نتایج مطالعه حاضر همخوانی دارد.

در روز  25کاهش یافت (.)12

دوره حساس برای اختالالت آزوسماید در روز

مطالعات نشان میدهد که مهار کنندههای  NOSمانند

 12-17آبستنی در موشهای صحرایی و روز 12-12

 L-NMMA1و  ADMA2نقش مهمی برای تنظیم

آبستنی در موش سوری است که ظاهرا ،به

تولید  NOدر رحم موش بازی میکند .اختالل در

غضروفسازی و مراکز استخوان سازی آنها مربوط

تولید  NOبه علت مهارکنندههای  NOSاحتماالً
N (G)- monomethyle-L- arginine
N (G) - dimethyle-L- arginine
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خون مادر ،در مقایسه با مادران تحت درمان با

یافت نشد (.)13

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.06.005

میزان  125میلی گرم بر کیلوگرم تجویز شد pH

میشود ( .)12اختالالت اسکلتی آزوسماید در زادهها
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پس از زایمان میشوند.

کست ( )1663()Kastدر مطالعهای بیان کرد عوامل

الکساندر ( )Alexanderو همکاران ( )2557در

مختلفی از جمله دیورتیکهای مؤثر بر قوس هنله،

مطالعهای نقش نیتریک اکساید را در جنین جوجه

کاهش پروتئین جنینی ،تأخیر فعالیت آلکالین فسفاتاز

بررسی کردند .با توجه به این که نیتریک اکساید

مواد غذایی ،انقباضات رحمی ،اختالالت آندوکراین،

توسط یک آنزیم از خانواده نیتریک اکساید سنتتاز

محركهای رسپتورهای بتا و آنتاگونیستهای بتا در

تولید میشود هنگامی که بدون کنترل در معرض جنین

ایجاد دنده مواج نقش دارد .این نتایج نشان میدهد

قرار میگیرد ،باعث آسیبهای پاتولوژیک میشود و

کمبود پروتئینهای سرم جنین استخوانسازی را به

به انواع تراتوژنها از جمله منواکسیدکربن ،که برای

تأخیر میاندازد و موجب کاهش آلکالین فسفاتاز سرم

واسطههای واکنش نشان داده شده است تبدیل می-

جنین در روز  17تا  25جنینی میشود و با اصالح

شود .در حالی که نیتریک اکساید درون زا برای تنظیم

کردن پروتئینهای سرم نقیصه استخوانی اصالح

بسیاری از بافتهای بالغ شناخته شده است عدم

میشود (.)17

وجود آن ناشی از نقص مورفوژنیک شمرده میشود.

سکستون ( )Sextonو همکاران ( )1662در مطالعه

در مطالعه فوق به بررسی حضور نیتریک اکساید در

نشان دادند که با تکنیک ایمنوشیمی الکترونی ،فعالیت

اندام جنین جوجه طبیعی پرداخته شد ،و تراتوژنیستی

آنزیم نیتریک اکساید سنتتاز در آندوتلیوم جفت جنین

نیتریک اکساید و  L-NMMAکه فعالیت نیتریک

انسان نقش مهمی در خون رسانی جنین در دوره

اکساید درونزا را مهار میکند بررسی شد .درمان

آبستنی دارد .بنابراین نیتروپروساید با فراهم کردن

موضعی با نیتروپروساید سدیم و  L-NMMAبه

نیتریک اکساید احتماالً با اصالح خون رسانی جنین به

مدت  18ساعت منجر به نقص ظاهری به طور خالص

دنبال مصرف فوروسماید از وقوع عارضه دنده مواج

در لولههای عصبی و سوماتیتها که با محلهای

کاسته است (.)18

آپوپتوز تغییر داده مطابقت داشت (.)16

نورمن ( )1666( )Normanبیان کرد که تولید

نتایج آنها نشان میدهد که تنظیم نیتریک اکساید برای

نیتریک اکساید در دوران آبستنی در میومتر افزایش

توسعه محوری ضروری است که تغییر محل بیان

مییابد ،و کاهش تولید آن در زمان زایمان نقش مهمی

نیتریک اکساید باعث میشود تا آپوپتوز و دیس

در فرایند زایمان دارد ( .)16بنابراین مصرف دهندههای

مورفوژنز تغییر داده شود ،که تجویز همزمان منواکساید

نیتریک اکساید مثل نیتروپروساید ممکن است در مهار

کربن منجر به اصالح بیان نیتریک اکساید طبیعی

انقباضات رحمی مفید باشد در نتیجه با کاهش

میشود .در مجموع این نتایج نشان میدهد که تغییر

انقباضات رحمی ،نیتروپروساید عارضه دنده مواج

درونزا نیتریک اکساید و منواکسید مسئول بخشی از

ناشی از فوروسماید را کاهش میدهد.

تراتوژنهای قابل مشاهده ناشی ازنیتریک اکساید

اگر چه مطالعهای برای محافظت اثر بیشتر

است .به بیان ساده تجویز نیتروپروساید سدیم در

نیتروپروساید سدیم بر روی اثرات ناهنجاریزایی
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موجب شده افزایش انقباضات رحم در مدت آبستنی و

ناهنجاریزایی دخالت دارد (.)16

] [ DOI: 10.7508/ismj.1394.06.005

منجر به افزایش محتوای  ET-1در داخل رحم

جنین جوجه و مختل شدن تولید نیتریک اکساید در

6111  بهمن و اسفند/6  شماره/سال هجدهم

 طب جنوب/ 6666

نیتروپروساید احتماالً با افزایش خونرسانی جفت و

 با این حال نتایج،فوروسماید در دسترس نمیباشد

کاهش انقباضات رحمی در جلوگیری از اثرات

مطالعه حاضر بیانگر این واقعیت است که برای بیان

ناهنجاریزایی فوروسماید اثرات محافظتی داشته است

هر چه دقیقتر چگونگی این اثرات داروها نیاز به

.که نیاز به بررسیهای بیشتر دارد

مطالعات بیشتر است به خصوص از نظر فاکتورهای
.مداخله کننده میباشد

سپاس و قدرداني

 میلیگرم به255 در مطالعه حاضر فوروسماید با دوز

نویسندگان مقاله مراتب تشکر و سپاسگزاری خود را

ازای هر کیلوگرم در روزهای چهاردهم و شانزدهم

از دانشگاه شهید چمران اهواز به خاطر حمایت مالی

توانست ناهنجاریهای اسکلتی از جمله شکاف کام و

در انجام این مقاله که بخشی از پایان نامه خانم مژگان

دنده مواج و کاهش استخوانی شدن را در جنین موش

 و با هزینه پژوهانه انجام شده6376622 ثابت با کد

 میلیگرم به5/2 ایجاد نماید و نیتروپروساید با دوز

.است اعالم میدارند

.ازای هر کیلوگرم توانست این عوارض را کاهش دهد

[ DOI: 10.7508/ismj.1394.06.005 ]
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Abstract
Background: Furosemide as a loop diuretic can use in treatment of hypertension, renal or heart failures
and cirrhosis, when sodium retention is significant. It is known that use of furosemide can be lead
congenital abnormalities in humans and animals. Nitroprusside as a NO donor can decrease blood supply
complications and constriction of placenta and uterus via vasodilation and improvment blood supply. The
aim of this study was preventation or decrease of teratogenicity form furosemide in rat fetuses by sodium
nitroprusside.
Materials and Methods: This study was performed on 28 pregnant rats that were divided into four
groups, the groups consist control, furosemide, sodium nitroprusside and furosemide plus sodium
nitroprusside. Drugs were administrated on 14th and 16th day of gestation. Test groups received furosemide
(200mg/kg) orally, and nitroprusside (0.5 mg/kg) intraperitoneally. The rats were euthanized and fetuses
were collected at 19th day of gestation, after weight and length determination, they stained by Alizarin redAlician blue method. Then the skeletal system of the stained fetuses was investigated by stereomicroscope
for teratogenicity effects.
Results: The results showed the cleft palate, wavy ribs and decreased ossification mean incidence in
forelimbs and hindlimbs were 11.11%, 68.88% and 20% in the fetuses of the rats received furosemide,
where as it decreased to 7.31%, 21.95% and 12.19% in group which received furosemide plus
nitroprusside, respectively.
Conclusion: It is concluded that sodium nitroprusside can significantly decrease teratogenicity induced by
furosemide.
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