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  دهچكي

ه يـ د است که جهت درمان صرع های نـاقص و عمـومی ثانو  يک داروی ضد صرع از نسل جد      ين  يگاباپنت :سابقه و هدف    
در مورد .گردد ي استفاده مميگرن نيز و پيشگيري ازابت يکانسر و د  عصبي  ن دردهای   ين دارو جهت تسک   ياز ا .ديعرفی گرد م

ست و تنهـا  يـ ادی در دسـت ن يـ اطالعـات ز ، )اثـرات تراتوژنيـك  (نقش اين دارو در ايجاد نقـايص جـسمي در تكامـل جنـين             
 در )هيـدرونفروز و هيـدرواورتر  (تجمع ادرار در كليه و حالبی و ساز ر در استخوانيدال بر اختالالتی مثل تاخ هايي    گزارش

جـاد شـده توسـط داروی    يهـای ماکروسـکوپی ا   ين ناهنجـار يـي ن مطالعـه بـه منظـور تع       يا. وجود دارد شگاهی  يوانات آزما يح
  .ديطراحی گردسازي جنين  اندامنی و ين درصورت استفاده مستمر آن در زمان النه گزيگاباپنت

   ماهه وداراي وزن تقريبي٥/٢ نيکه درسنBalb/c  نژاد  با سرموش سفيد كوچك آزمايشگاهي٣٠از  . :ها مواد و روش
موش سر ٣ جهت جفت گيري از تعداد . استاندارد بود حيواناتهيتغذ  و شرايط نگهداري. استفاده شدگرم بودند، ۲±۳۰

عنوان  ويت پالك واژني درصبح روز بعد، بهر. موش نر به مدت يك شب در داخل قفس استفاده شدسرماده به همراه يك 
و يك گروه شاهد  )  (ІІ  ,  І شامل دو گروه تجربي ، تايي١٠ها در سه گروه  موش.  تلقي شد(GD0)زمان صفر حاملگي 

  mg /day( 26 mg/Kg/day)  و  mg /day(20 mg/Kg/day)  1400دسته بندي شدند دو گروه تجربي به ترتيب مقادير 
 به همان ولوژیيزيسرم ف گروه شاهد، از  در.صورت داخل صفاقي در يافت نمودند  روز پي در پي، به١٠ مدت   را به1800

 توسط ميكروسكوپ شانهاي جنينو  حاملگي تشريح شده ١٨موش ها در روز . حجم داروهاي تزريق شده استفاده گرديد
اطالعات با . انجام شد ۰۱/۰با دقت س ديژيتال  وزن توسط ترازوي حساریيگ  اندازه. قرار گرفت مورد بررسیاستريو

  .ديز گردي آنالSpssبه کمک نرم افزار  X2 ,  Tukey  و  Anovaهای آماری  استفاده از آزمون
ستم اسـکلتی و لولـه عـصبی    يـ ی در سيهـا  ي اختالالت مشابهی به صورت ناهنجـار II و  Iدر هر دو گروه تجربی :ها  يافته

هـا   ی در اندامي و جابجااختالل شكل به صورت ص لوله عصبی بود و عمدتاً يش از نقا  ي اسکلتی ب  زان اختالالت يم.بروز نمود 
دا يفينابي بـه صـورت اسـپ   ص لولـه عـصبی عمـدتاً   ينقـا ).(P<0.05 معنـی داربـود  شاهدسه با گروه يبود و از نظر آماری در مقا     

  .ش داشتي افزاIنی نسبت به گروه تجربی ينها و جذب ج زان بروز، شدت ناهنجاریي مIIدر گروه تجربی  .کا بوديستيس
استفاده سازي  اندامنی و يگز ن به صورت مداوم در طی مراحل النهين مطالعه نشان داد اگر از داروی گاباپنتتيا :استنتاج 

  .دتری از اختالالت گزارش شده قبلی گردديهای مادرزادی به مراتب شد ي تواند سبب ناهنجار شود می
  

  .ص لوله عصبیيهای اسکلتی، نقا ي، تراتوژن ،ناهنجارينگاباپنت  :واژه هاي كليدي
  
  

 
  

   دانشكده پزشكي- خيابان معلم:  بيرجند*     رجندي دانشگاه علوم پزشکی ب-حی ي گروه علوم تشر- هاي هيستوشيميايي و ميكروسكوپ الكتروني  فوق دكتراي در زمينه تكنيك، استاديار بافت و جنين شناسي*
  رجنديمربی گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی ب ***           دانشگاه علوم پزشکی گرگان–حی يار گروه علوم تشريدانش **
E ٢٥/٩/٨٣:      تاريخ تصويب                              ١٣/٨/٨٣:                         تاريخ انجام اصالحات١٠/٦/٨٣:  دريافت تاريخ 
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 هاي قلبي، عروقي تاثير رسپيراتور بر شاخص

  

 12  ١٣٨٣زمستان / ٤٥شماره /    سال چهاردهم     پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                    -مجله علمي

Email: APSHAR_ md@ yahoo.com 
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     پژوهشي  

 

 13  ١٣٨٣زمستان / ٤٥شماره /    سال چهاردهم     پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                    -مجله علمي

  مقدمه
با (C9H17NO2)به فرمول ) Gabapentin(گاباپنتبن  

کی از داروهای ضد صرع نسل ي neurontinنام تجاری 
-Park توسـط شـرکت    ۱۹۹۴د است کـه در سـال        يجد

Davis   ک داروی کمکی جهت درمان صرع ي به عنوان
بعدها از  . )۱(ديـه معرفی گرد  يهای ناقص و عمومی ثانو    

 و )٣،٢( در درمان صـرع درماني  تكن دارو به صورت     يا
 )٥،٤(عـصبي اری از دردهای    ين بس ينطور جهت تسک  يهم
ن يـ زه شدن ايعدم متابول. ديز استفاده گرد  ي ن )۶(گرنيو م 

ــع کل ــدن، دف ــدارو در ب ــداخالت يوی ســري ــدان ت ع، فق
ــدارو ــلي ــذ ی و تحم ــاربرد  يپ ــث ک ــوب آن، باع ری خ

  .)۷(دين گرديتر گابا پنت عيوس
ن دارو در يک مصرف اي تراتوژندر رابطه با اثرات

ادی در يز اطالعات زين نيزمان بارداری به روی جن
ی ين دارو و عدم توانايوزن مولکولی کم ا. ستيدست ن

ن دارو ين های پالسما، احتمال عبور ائياتصال آن با پروت
ن ياگر چه اول ).۸(بخشد نی قوت میيرا از سد جن

گونه اثرات چ يشگاهی هيوانات آزمايمطالعات بررسی ح
ای از   پاره،)۱۰(کی را گزارش نکرده استيتراتوژن

شگاهی که از يوانات آزمايمطالعات انجام شده به روی ح
  به صورت خوراکی mg/kg/day  ۳۰۰۰-۱۰۰۰ مقادير

ر در ي استفاده کرده بودند، تنها تاخسازي اندامدر زمان 
های  سازی جمجمه، ستون مهره ها و اندام استخوان
ز ي مطالعاتی ن).۱۰(و تحتانی را گزارش نموده اندفوقانی 

ن دارو در زمان يوجود دارد که نشان می دهد مصرف ا
درواورتر يدرونفروز و هيجاد هيتواند باعث ا بارداری می

های  يعلی رغم بروز ناهنجار. )۱۰( گرددموشن يدر جن
گا با  داروی مصرف ،شاهد باگروه سهيفوق، درهنگام مقا

های  يش ناهنجارياز نظر افزا فقط سازي اندام زمان ن دريپنت
با توجه به  .دار بود درونفروز معنیيدرواورتر و هيه

هاي محدود در مــورد ايـجـاد شــكـاف  گزارشوجود 
نوزادان  (Holoprosencephaly)در مـغـــز قـدامـي

ن بارداری خود مصرف ين دارو در حيمادرانی که از ا
ست مطالعات يبا  که میرسد ي م به نظر،)۱۱(کرده بودند

ن ي مختلف در رابطه با امقاديرگری با زمان و يلی ديتکم
 مقاديرن مطالعه بااستفاده از ي لذا ا.رديدارو صورت پذ

  mg /day  1400لوگرمی ي ک۷۰ج در انسان يدرمانی را
نی و يگز تر النه ، در دوره طوالنیmg /day 1800   و

  .گرفت صورت  Balb/cهای  به روی موشسازي اندام
  

  مواد و روش ها
 ســرموش ســفيد  ٣٠ از ن مطالعــه تجربــی، يــدر ا

 ٥/٢ نيکـه درسـن  Balb/c   نژاد باكوچك آزمايشگاهي
اسـتفاده   ، گرم بودنـد   ٣۰ ±۲ماهه و داراي وزن تقريبي      

 ٢٥ تــا ٢٣شــرايط نگهــداري حيوانــات در دمــاي  . شــد
 سـاعت   ١٢ درصـد و سـيكل نـوري         ۵۰درجه، رطوبت   

ــاريكي و١٢روشــنايي و  ــا غــذاي    ســاعت ت ــه ب تغــذ ي
موش سـر  ٣جهت جفت گيري از تعـداد       . استاندارد بود 

ماده به همراه يك موش نر به مدت يك شب در داخل     
رويـت پـالك واژنـي در صـبح روز          . قفس استفاده شد  

. ديـ گرد تلقـي  (GD0)عنوان زمان صفر حـاملگي    بعد به 
،  تـايي ١٠در سـه گـروه   ی ماده با پالک واژنی     ها  موش

گــروه شــاهد ک يـ  و IIگــروه  ،І شـامل گــروه تجربـي  
 بـه ترتيـب مقـادير       II و I گروه تجربي . بندي شدند   دسته

1400  mg /day(20mg/kg/day)     و  mg 

/day(26mg/kg/day)  1800   روز پـي  ١٠ را بـه مـدت 
 مقادير. صورت داخل صفاقي دريافت نمودند    در پي، به  

و مطالعـات    )۱۰(ن مطالعـه براسـاس گـزارش مـوردی        يا
 mg۱٨۰۰و mg۱۴۰۰ مقـادير د که ين گرد ييمقدماتی تع 

لوگرمی به صـورت روزانـه   كي ۷۰ک فرد بالغ   يرا برای   
داروی اسـتفاده شـده پـودر کپـسول        .ديـ شنهاد مـی نما   يپ

 Pharma Scienceلی گرمی سـاخت کارخانـه   ي م۱۰۰

INC   سـرم  سازي بـا اسـتفاده از    رقيق.  بود   مونترال کانادا
جـاي    در گـروه شـاهد، بـه      .  گرفـت   صورت ولوژیيزيف
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  گاپاپنتين
  

 14  ١٣٨٤، مهر و آبان ٤٨دوره پانزده، شماره          مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                       

 به همان حجم داروهـاي تزريـق    ولوژیيزيسرم ف دارو از 
 حــاملگي ١٨مــوش هــا در روز . شــده اســتفاده گرديــد

ها پس از پاره كـردن كيـسه آمنيـون          تشريح شده، جنين  
آزاد وبا سرم فيزيولوژي شست و شو داده شده و مـورد       
بررسي ماكروسكوپي توسط ميكروسـكوپ تحقيقـاتي       

  قرار گرفت،OLYMPUS SZX JAPANتريو مدل اس
 توســط تــرازوي حــساس ن هــايری وزن جنــيــانــدازه گ

  تـا دقـ ـب Sartarius PT 210 Germanديژيتـال مـدل 
  . انجام شد۰۱/۰

 مورد Spss افزار آماری ها با استفاده از نرم داده
سه تعداد يو برای مقاتحليل قرار گرفت  و تجزيه

های  های سالم گروه ني وزن جننيانگيهای زنده و م نيجن
   . استفاده شدANOVA Tukeyاز آزمون ش يمورد آزما

  ها يافته
هـاي    هاي زنده، جـذب جنينـي، جنـين         تعداد جنين 

  تجربی  گروه،I  تجربیزنده و وزن جنين ها در گروه

II  ارائـه شـده اسـت      ١ در جدول شـماره      وگروه شاهد  .
ای زنـده در    ه نين تعداد جن  يانگيداری در م   معنیتفاوت  

ش ي ولی افـزا ،ای مورد مطالعه وجود نداشته ن گروه يب
 و І هـاي تجربـي    جذب جنيني بين گروهداری در  معنی
ІІ  ۰۵/۰(وجود داشت با گروه كنترول (P <.   اخـتالف

هـاي   گـروه های سالم  نين وزن جنيانگين ميداری ب  معنی
 P)۰۵/۰(گروه شاهدوجود داشت به  نسبت ІІ  وІتجربي 

 Іهاي تجربـي      تالف ميانگين وزني در بين گروه     اخولی  
  .دار نبود  از نقطه نظر آماري معنيІІ و 

  
  شاهدسه باگروه ي در مقاBalb/Cی ها ن موشين بروی تعداد و وزن جنيگاباپنتمقدار مختلف ق دو ياثرات تزر : ۱جدول شماره 

  

  مقدار تزريقي  اه گروه
(mg/kg/day)  

  تعداد حيوان
   ن يمیانگ       

   ±های زنده  نيجن
  اريانحراف مع      

   ن يانگيم
   ±ذبی نهای جيجن   

  اريانحراف مع     

  نها ي جن(g)ن وزن يانگيم
  اري انحراف مع±

  I ۱۴۰۰  ۱۰  ۱۶/۲±۱۳  * ۶۹/۰±۴/۰  ** ۰۶/۰±۷۷۳/۰تجربی 
  II ۱۸۰۰  ۱۰  ۶۱/۳±۲/۱۱  * ۵۴/۱±۲/۱  ** ۰۸/۰±۷۷۹/۰تجربی 

  ۸۲۴/۰±۱۱/۰  ۰  ۳/۱۳±۲  ۱۰  ۰  لکنتر
  ).  P<0.05( از نظر آماری معنی دار بودشاهدسه با گروه ي اختالف  موجود در مقا **، *
  

 مـشاهده شـده در    اسکلتی و عـصبی هاي  ناهنجاري
 جنين مربوط بـه گـروه   ۱۳۰از تعداد كل  Іگروه تجربي   

هاي   داراي ناهنجاري ) درصد۱۵/۶( جنين   ۸ اولتجربي  
  ) NTDs(  ص لولــه عــصبی  ياســکلتی و نقــا  مختلــف 
هـــــای  يناهنجـــــار  ).۲جـــــدول شـــــماره  (بودنــــد 

ــکلتی ــد۶۱/۴(اسـ ــا ) درصـ ــه نقـ ــسبت بـ ـــهص ينـ  لـولـ
ــ) درصــد۵۴/۱(عــصبی ــيش ــری داشــت شيوع ب ــا .ت ن ي

.  اسـتفاده شـد   دو کـای    آزمـون ها به صـورت      ناهنجاری
ــه يب اطميضـــــــــــــــر ــان مطالعـــــــــــــ   نـــــــــــــ

)٠٥/٠< P( دين گردييتع.  
  

  
  

  
  
  
  
  

ص لوله عصبی    يقاهای اسکلتی و ن    يبروز ناهنجار  :۲جدول شماره   
ــيا ــاثBalb/Cهــای  ن مــوشيجــاد شــده در جن ر داروی ي تحــت ت

  شيها در هرگروه آزما يروز ناهنجاري(% ) ن درصد يگاباپنب
  

 IIگروه تجربی  Iگروه تجربی   متغير
 آب –کنترل 

  مقطر

* های ناهنجار نيجن  ۱۵/۶  **  ۹/۱۰  ۰ 

های اسکلتی يناهنجار  *  ۶۱/۴  **  ۱۸/۸  ۰ 
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ص لوله عصبیيقان  ۵۴/۱  ۷۲/۲  ۰ 

  
 از نظـر  شـاهد سه  با گروه   ياختالف موجود در مقا    **،  *،  **،  *

  ) . p<0.05(دار بود   آماری  معنی
  
  
  

های فوقانی و تحتـانی   ی در اندامي و جابجا  اختالل شكل 
ن هـای فـوق از نظـر انـدازه     يجنـ ).۱تصویر شماره  (بود
 .ن هـای سـالم بودنـد   يدتر از جنـ  يتر و سف   ار کوچک يبس
کا در  يستيـ دا س يـ فينا ب يص لوله عصبی به صورت اسپ     ينقا
  ).۲ر شماره يتصو(ده شديستون مهره ها داي  سينهه يناح

هاي اسکلتی و عصبی مشاهده شـده      ناهنجاري
  ІІدر گروه تجربي 
 ۱۲ جنـين گـروه تجربـي دوم،    ۱۱۰  از تعـداد كـل  

 اسـکلتی و    هـاي   داراي ناهنجـاري  )  درصد ۱۰/ ۹ (جنين
در ايـن   .  )۲جـدول شـماره     (ودنـد  ب ص لوله عـصبی   ينقا

 از ) درصـد ۱۸/۸ (ی اسـکلتی  هـا  ناهنجاريزان  يمگروه  
 .تـر بـود    شيبـ ) درصـد ۷۲/۲(ص لوله عـصبی     يزان نقا يم

دتر از گـروه  يشـد مقـدار،  ن يهای اسکلتی با ا   يناهنجار
ی انـدام،   يکه عالوه بر جابجـا     ي به طور  ؛تجربی اول بود  

ن يـ د در ا  يدرات اسکلتی و تکاملی شـ     يييهای با تغ   نيجن
های فوق از    نيجن). ۳ر شماره   يتصو( شد ده می يگروه د 

های سالم  نيدتر از جنيتر و سف  ار کوچک ينظر اندازه بس  
ز، به صـورت    ين گروه ن  يص لوله عصبی در ا    ينقا. بودند
ده يـ ها د  ستون مهرهاي سينهه  يکا در ناح  يستيداسيفياسپنا ب 

 از گونـه    گـروه شـاهد هـيچ      ن مربوط به  ي جن ۱۲۸در. شد
از نقطه نظر آمـاری تنهـا       .  ديده نشد  های فوق  يناهنجار

جـاد  يهـای اسـکلتی ا   يناهنجـار ن  ياختالف موجود در ب   
 از شـاهد   بـا گـروه   II و Iن دو گروه تجربـی  يشده در ب 

ص ي امـا نقـا  ،)>۰۵/۰P(دار بـود   نقطه نظر آمـاری معنـی   
 شاهد و های تجربی ن گروهيجاد شده در بيلوله عصبی ا 

  .دار نبود ر آماری معنیاز نقطه نظ
  
  

  
  
  
  
  
  

  
 ١٤٠٠  mg/kg/day مقدار( ١جنين تجربی :١تصوير شماره 

فلش (که داری اختالل در شکل ومحل اندام های فوقانی) گاباپنبين
  .می باشد) فلش سبز(و تحتانی ) آبی

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

که ) گاباپنتين١٤٠٠ mg/kg/day دوز( ١تجربی جنين:٢تصويرشماره 
) فلش(های توراسيک ينا بيفيدا سيستيکادر ناحيه مهرهدارای اسپ

  .باشد می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

)  گاباپنتين١٨٠٠ mg/kg/day مقدار( IIجنين تجربی -:٣تصوير شماره
  .باشد می) فلش ها( ها  که دارای اختالل در شکل و محل اندام

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Archive of SID

www.SID.ir [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

um
s.

m
az

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               5 / 8

http://www.pdffactory.com
http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-2-en.html


  گاپاپنتين
  

 16  ١٣٨٤، مهر و آبان ٤٨دوره پانزده، شماره          مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                       

 
  بحث

ن يمصرف داروی گابـاپنب   مطالعه فوق نشان داد كه      
ل يــاوا نــی وي در طــی مراحــل النــه گزبــه طــور مــستمر

ــدام د اســکلتی و يهــای شــد ي ســبب ناهنجــارســازي ان
  .ن موش سوری شدييص لوله عصبی درجنينقا

 ن مطالعه با مطالعه انجام شده قبلی توسـط  يج اينتا

Petrere)که داللت   شگاهیيآزما واناتيح برروی) ١٩٩٤
  .)۹(تـاوت اسـدارد، متف ن دارويـودن اـخطر ب بربی

ــه دم ــال يطالعـ ــات ي بـــر روی ح۱۹۹۵گردرسـ وانـ
، سازي اندامشگاهی، به صورت خوراکی در زمان  يآزما

سـازی   ر در اسـتخوان  يکی به صورت تاخ   ياثرات تراتوژن 
های فوقانی   اندامو  ها   های جمجمه، ستون مهره    استخوان

ن های در معرض دارو قرار گرفتـه،       يو تحتانی را در جن    
درونفروز و يــق هيــتحقن يهمــ. )۱۰(گـزارش نمــوده انــد 

ــه ــر را ني ــدرو اورت ــوان  ي ــه عن ــی ديز ب ــار  يک ــر از آث گ
  .ان نمودي بسازي اندامن دارو در زمان يک ايتراتوژن

ــ بروزناهنجــاری ــوان هــا،رامی نيدرجن ــه ت دوگــروه  ب
  .نمود ميتقس عصبی لوله صيونقا اسکلتی های يناهنجار عمده

 اخـتالالت مـشاهده     Iهای گـروه تجربـی       ني جن در
ها،کوتـاهی انـدام    مدتآ شامل عدم چرخش انـدام شده ع 

 هـا و پاهـا   ل انگـشتان دسـت  يعدم تشک فوقانی وتحتانی، 
هـای فـوق از نظـر       نيعـالوه جنـ    به).۱ر شماره   يتصو(بود

ر، تـ  هـای هـم شـکم خـود کوچـک      نيجثه نسبت به جنـ  
ــگيســف ــد   د رن ــر بودن ــم وزن ت ــر و ک ــ . ت ــشابه هم ن يم

د، امـا شـدت     ده ش يها در گروه تجربی دوم د      يناهنجار
ــا ــس ين ناهنجــاري ــا ب ــوديار شــديه  ؛دتر از گــروه اول ب

هـای مختلـف     ص بخـش  يکه گاهی حتی تـشخ     يطور به
دهـد   ه نـشان مـی    ألن مس يا .ر ممکن می نمود   ين را غ  يجن

النـه  (تـری   ن اگـر در زمـان طـوالنی      يکه داروی گابـاپنت   
مـصرف گـردد، مـی توانـد        ) سازي  اندامل  ينی و اوا  يگز

ــبب ــس  ســ ــتالالت بــ ــداياخــ ــاخ دتریير شــ ردر يازتــ
  . در مطالعات قبلی گردد)۴(شده سازی گزارش استخوان

ص لولـه عـصبی    يها شامل نقـا    يف دوم ناهنجار  يط

هـای   ه مهرهيدا در ناح  يفينابيبود که عمدتاً به صورت اسپ     
ظهـور  . در هر دو گروه تجربی اول و بروز نمود  اي    سينه

 نيـ دوم ا و  ص عصبی در هر دو گـروه تجربـی اول           ينقا
ز ماننـد   يـ ن ن يد که داروی گابـاپنت    ينکته را مطرح می نما    

 والپروئيـك م مثـل  يگر از داروهای نـسل قـد    يتعدادی د 
ص لولـه  يد نقـا يـ ی تولي توانـا )۱۲-۱۴(نيد و کاربامازپ  ياس

هـا   ين ناهنجـار  يـ زان ا يـ عصبی را دارد، هـر چنـد کـه م         
تربــود و در  م کــمير داروهــای نــسل قــدينــسبت بــه ســا

  .دار نبود  معنیهدشاسه با گروه يمقا
ــان ــزم ويمکـ ــانيـ ــرات   زميا مکـ ــالی اثـ ــای احتمـ هـ

ولی بـا   . باشد ن چندان مشخص نمی   يک گابا پنت  يتراتوژن
م يکه اکثـر داروهـای ضـد صـرع نـسل قـد             نيتوجه به ا  

ــیي اســوالپروئيــك( ــالين، فنوباربيتــوئ د، فن ــاز طر) ت ق ي
ک خـود را    يـ ر اثـرات تراتوژن   يـ های احتمـالی ز    زميمکان

ر را می توان در رابطه بـا       يهای ز  هيند، نظر يانم اعمال می 
  :ن مطرح نموديداروی گاباپنت

ک و کـاهش سـطح     يـ د فول يسم اسـ  يـ ر در متابول  يي تغ - ۱
  .)۱۵(کيد فولياس
نـول و مـشتقات آن، مخـصوصا        ير در غلظت رت   يي تغ - ۲

ار مهمـی در  يبات بسيد، که ترکيک اسينوئيس رتي س ۱۳
ــل   ــت و تکام ــاختار جه ــشس ــف   بخ ــای مختل ــدن ه ب

 ).۱۶(هستند) مورفوژنز(
 هــای ســلول  بــن دراً مخــصوص س،يآپوپتــوز جــاديا– ۳

  .)۱۷(عصبی لوله
 در طـی  Epoxide ل يهای آزاد از قب کاليد رادي تول- ۴

 .زه شدن دارويمراحل متابول
ک يرينو بوت يتر گاما آم  ير در غلظت نوروترانسم   يي تغ - ۵
 ).GABA()۱۹(دياس

ن شــباهت يبــاپنتکــه ســاختمان گا نيــبــا توجــه بــه ا
ــز ــسم يـ ــه نوروترانـ ــع GABAتر يادی بـ  دارد و در واقـ

باشد، محتمل تر بـه نظـر    ک آنالوگ گابا می  ين  يگاباپنت
ا يـ  ور در غلظـت  ييـ ق تغ يـ ن از طر  يرسـد کـه گابـاپنت      می

کی خـود   ي اثرات تراتـوژن   GABAسم  يدخالت در متابول  
ص لوله عـصبی اعمـال    يجاد نقا يا نهيرا مخصوصآ در زم   

ــنما ــار. دي ــقــات نيای از تحق هپ ــیي ــشان م دهنــد کــه  ز ن
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ز کـه از داروهــای ضدصــرع نــسل  يــد نيک اســيـ والپروئ
ح ـش سطــيزاـق افــيــاز طر توانــد باشــد، مــی م مــیيقــد

ــ ــ و GABAتی ـغلظـ ــا از طريـ ــزايـ ــش فعاليق افـ ت يـ
ص لولـه عـصبی     يجاد نقا ي موجب ا  GABAهای   رندهيگ

ــا  ).۲۰(گــردد ــه نت ــا توجــه ب ــه اخيب ــج مطالع ــر پي شنهاد ي
هـای مختلـف     تـری بـا روش     عيردد مطالعـات وسـ    گـ  می

ن اثــرات و  يــي  جهــت تع،نياســتفاده ازداروی گابــاپنت 
 سازي اندامنی و يگز ن دارو در هنگام النه يهای ا  زميمکان

  .انجام گردد
  سپاسگزاري

از زحمات سركار خانم لطفي كه در ايـن پـژوهش           
هاي الزم در جهت استفاده از لوازم مـورد نيـاز        هماهنگي

انات آزمايـشگاهي را بـه عمـل آوردنـد، تقـدير و             و حيو 
 .شود ميتشكر 
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