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Abstract 
 

Background and purpose: Previous studies have shown that morphine consumption during 

pregnancy could delay placental and embryonic development or could cause abnormal function of 

nervous system. The present study evaluates the effect of oral morphine consumption on choroid plexus 

ependym cells of central nervous system development in Wistar rats. 

Materials and methods: Wistar rats (170-200g) were used in this study. The experimental 

groups received 0.05 mg/ml of morphine by tap water while after pregnancy, the control group received 

water only. On 14th and 17th days of pregnancy, the pregnant animals were anaesthetized by chloroform and 

the embryos were removed surgically. Then, embryos were fixed in formalin 10% for 4 weeks. 

Embryonic tissues were harvested, processed, sectioned and stained using hematoxylin and eosin (H&E). 

Choroid plexus cells of central nervous system of embryos were studied using light microscope and 

MOTIC software. 

Results: Our results show an increase in the choroid plexus area and number of the ependym cells 

among experimental group in comparison with controls. 

Conclusion: Taken together, oral morphine consumption can inhibit choroid plexus cells to 

develop and function naturally. This defect may postpone the function and development of choroid plexus 

cells. 
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  پژوهشی          

  
  
  ــدرانــازنـــکـــــی مــــــوم پـزشـلـــه دانشــــگاه عـلــــمج

  )15-22    (1389 سال    خرداد و تیر    76شماره    بیستم دوره 
 

15  1389 و تیر خرداد ، 76 ، شماره بیستم دوره                                                                 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

های اپاندیمی شبکه   بر تکوین سلولمورفین خوراکیمصرف  اثر
 موش کروئیدی دستگاه عصبی مرکزی جنین 

  آزمایشگاهی نژاد ویستار
 

 4حسین بهادران         3 مهناز آذرنیا         2هدایت صحرایی         1معصومه کاظمی
  

  چکیده
 خیر در نمـو   أوانـد موجـب تـ     ت  طی بـارداری مـی      که مصرف مورفین در    استمطالعات قبلی نشان داده      :سابقه و هدف    

  بر تکوین   باردار وهش به بررسی اثر مصرف مورفین توسط مادر       ژاین پ . ایجاد نقایص جنینی گردد    در نتیجه    جنین و جفت و   
  .ستا  زمایشگاهی نژاد ویستار پرداختهآهای بزرگ  در موشبکه کروئید دستگاه عصبی مرکزی های اپاندیمی ش سلول

 گـرم   200-170زمایـشگاهی نـژاد ویـستار بـا محـدوده وزنـی             آهای بـزرگ     از موش در این تحقیق     :مواد و روش ها     
گـروه   .امیدنی دریافـت نمودنـد    شآب  آ در   mg/ml 05/0 مورفین را با دوز   ،  بارداری زمایش پس از  آهای   گروه .دشاستفاده  

ها به همـراه     ه و جنین  شد کشته با کلروفرم    های باردار   موشبارداری   17و14در روز . کردند  میکنترل آب آشامیدنی دریافت     
 قرار   درصد 10لدئید  آ در محلول فرم     سی روز مدت  منظور فیکس شدن به      به   وطی عمل جراحی از بدن حیوان خارج         رحم

میـزی بـا روش     آ  گیـری و رنـگ     پـس از بـرش     مراحل پـردازش بـافتی را طـی کـرده و          ی فیکس شده    اه سپس جنین . گرفتند
مـورد بررسـی    کروئیـد دسـتگاه عـصبی مرکـزی جنـین           اپانـدیمی شـبکه      هـای   سـلول  ز نظـر تکـوین    اائوزین  -هماتوکسیلین

  .شدده افزار موتیک استفا از نرم  در دوگروه آماریتعیین تفاوت برای .گرفتند میکروسکوپی  قرار
های اپاندیما در گـروه آزمـایش نـسبت بـه گـروه              همچنین تعداد سلول  و   نتایج نشان داد سطح شبکه کروئید        :یافته ها   

  .)>05/0p(کنترل افزایش معنی دار نشان داد
هـای شـبکه کروئیـد     طبیعـی سـلول   توانـد از تکـوین و عملکـرد    مـی   خـوراکی  مصرف مـورفین  در مجموع،:استنتاج 

هـای شـبکه کروئیـد در نـوزادانی باشـد کـه از               ممکن است منشاء نقص عملکرد و تکوین سلول       سیب  آاین  . جلوگیری کند 
 .اند مادران معتاد به دنیا آمده

  

  موش صحرایی،  مورفینهای اپاندیمی، شبکه کروئید، سلول :های کلیدی واژه
  

  مقدمه
وابستگی و اعتیاد به داروهـای اعتیـادآور در کـشور           

ــا ــسترش ا م ــه گ ــده   رو ب ــی ع ــت از طرف ــراد  س ای از اف
 .دهـد  مـادران تـشکیل مـی     را   کننده مـواد مخـدر     مصرف

  ها  وط به خود آنـادران باردار فقط منـاد مــعوارض اعتی
   

  :mkazemih@yahoo.comE-mail      9 واحد 7پالک ،  خیابان شانزدهم،خیابان گلهای دوم، آیت اهللا کاشانی بزرگ راه، فلکه دوم صادقیه: تهران - معصومه کاظمی:مولف مسئول

  آزاد اسالمی، واحد تهران شمال دانشگاه ،یشناس گروه زیست .1

  )عج(اهللا  پزشکی بقیه علومدانشگاه  ،اعصاب کاربردی مرکز تحقیقات علوم  ودانشکده پزشکی ،و بیوفیزیک  فیزیولوژیگروه .2
  تربیت معلم، دانشکده علوم، دانشگاه  شناسیگروه زیست. 3
  ) عج(اهللا  پزشکی بقیه دانشگاه علومدانشکده پزشکی،  ،حتشری  گروه علوم. 4

  16/4/89:             تاریخ تصویب30/2/89: تاریخ ارجاع جهت اصالحات           11/1/89: ریافت تاریخ د
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  اثر مورفین خوراکی بر تکوین سلول های اپاندیمی شبکه کروئیدی 
 

16  1389خرداد و تیر  ، 76 ، شماره بیستم دوره                                                                 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

 جنـین مـادران معتـاد نیـز در معـرض آسـیب             نیست بلکه 
مشکالت رفتاری و حرکتی زیادی در نـوزادان     .باشند می

افزایش  )1،2(مادران معتاد به اپیوئیدها گزارش شده است      
انواع مواد اپیوئیدی و گسترش مصرف این مواد همچنین       

 لـزوم تحقیـق     ها در جنین مادران معتاد     افزایش ناهنجاری 
در زمینه عملکرد داروهای اعتیادآور در بدن موجـودات         

 از آنجــایی کــه دســتگاه عــصبی دهــد را نــشان مــیزنــده 
هـای بـدن     دهـی دسـتگاه    مرکزی به عنوان مرکز سـازمان     

عـصبی سـبب     یهـا  سـلول  باشد و هر گونـه نقـص در        می
های بدن   عملکرد طبیعی سایر دستگاه    نقص در  اختالل و 

شود همین امراهمیت تحقیـق حاضـر کـه بررسـی اثـر           می
نین مادران معتاد های شبکه کروئید ج   مورفین روی سلول  

رسـانی   اهمیت شـبکه کروئیـد در خـون       . دهد را نشان می  
های مغزی و جذب و دفع مایع مغزی نخایی توسط        سلول
 )3،4(باشــد شــبکه کروئیــد مــیهــای اپندیموســیت  ســلول

هـای کـم تمـایز بـا قابلیـت تقـسیم             ها سـلول   اپندیموسیت
هـای خـونی فـراوان و شـبکه          باشـند بـه همـراه سـلول        می

دهنـد همچنـین     را تـشکیل مـی      سـد خـونی مغـز      عروقی،
هـای   سلولهای نخایی نقش     های اپاندیم در آسیب    سلول

 مطالعـات میکروسـکوپی نـشان داده        )6،5( دارند بنیادی را 
است که ساختمان شبکه کروئیـد در پـستانداران تکامـل           

است از جملـه وجـود پرزهـای فـراوان           زیادی پیدا کرده  
ــالی  روی ســلول کــه موجــب  )دیموســیتاپن(هــای اپیتلی

شـود همچنـین مـشتقات       افزایش سطح جذب و دفـع مـی       
دار شـدن    عروق خونی حاصـل از نـرم شـامه سـبب رگ           

رسانی در شبکه    که خون  شبکه کروئید شده است بطوری    
برابـر بیـشتر از خـون رسـانی قـشر مـخ             10ها   کروئید رت 

 هـای شـبکه کروئیـد       هرگونه اختالل در سلول    )5،7(است
افـزایش ترشـح مـایع مغـزی نخـایی          بصورت کـاهش یـا      

 مـورفین بـا     )8(شـود  موجب ناهنجاری دستگاه عصبی می    
های اپیوئیدی مو،کاپا و دلتا اثـرات خـود را           اثر برگیرنده 

هـا منجـر بـه کـاهش        کند فعال شدن این گیرنده     ظاهر می 
آدنوزین منوفسفات حلقوی و افزایش خروج یون پتاسیم    

ــی     ــلول م ــه س ــسیم ب ــون کل ــاهش ورود ی ــود و ک  )9(ش

ــده ــد بــه عنــوان منبــع      تــرین وظیفــه  عم شــبکه کروئی
ــامین ــوین     ت ــرای تک ــاز ب ــورد نی ــذی م ــواد مغ ــدهء م کنن
غیرقطبـی و    مـورفین، . )3،4(باشـد  هـای عـصبی مـی      سلول

باشــد بــه همــین دلیــل بــه راحتــی  محلــول در چربــی مــی
های جنین   سلول تواند از سد خونی جفت گذشته و بر        می

ســاس مطالعــات قبلــی مــورفین  بــر ا)10(تاثیرگــذار باشــد
خوراکی از سد جفتی گذشته و بر جنینی اثرات مخربـی           

در موش بزرگ آزمایشگاهی     )11(در تکوین لوله عصبی   
و نیــز تکــوین مخچــه در مــوش کوچــک آزمایــشگاهی 

 همچنین مطالعـات قبلـی مـا نـشان داد مـصرف             .)12(دارد
مواد مخدر توسط مادر باردار سبب تاخیر در بطن جانبی          

دسـتگاه عـصبی     .)13(شـود  شبکه کروئیـد تکـوین مـی      و  
از طـرف    تباط هستند، ارمستقیما با تکوین و بقای فرد در        

واقـع   های شبکه کروئیـد در     دیگر نقص در تکوین سلول    
هـا از نظـر      منجر به نقص در عملکـرد طبیعـی ایـن سـلول           

همچنین سایر مواد مورد نیاز     و   نخایی   -ترشح مایع مغزی  
 از آن جـایی    )4،6(شود  مرکزی می  تکوین دستگاه عصبی  

که مادر باردار نـسبت بـه عوامـل خـارجی مثـل مـورفین               
بسیار حساس است و اثرات مخرب اعتیاد سبب تاخیر در          

 های جفتی است   تکوین جنین که نتیجه نقص تکوین سلول      
 )14،15(باشـد  و تخریب شبکه عروقی پرزهای جفتـی مـی        

ــازماندهی    ــز س ــد از مرک ــالم بای ــین س ــز( جن ــالم )مغ  س
و سالمت هر دو نیازمند مادر سالم اسـت          باشد برخوردار

و ایـن مطالعـه بـا    همین مسئله مهم انگیزه این تحقیق شـد         
 های شـبکه    اثرمصرف مورفین برتکوین سلول    هدف تعیین 

روزه مادران باردار معتـاد      17  و 14های   کروئید در جنین  
  .انجام شد) های بزرگ آزمایشگاهی نژاد ویستار موش(
  

  واد و روش هام
ــی، ایــن پــژوهشدر ــژاد  تجرب  از مــوش صــحرایی ن

 . گـرم اسـتفاده شـد      200 تـا  170ویستار با میانگین وزنـی      
تایی و در درجه حـرارت محـیط    2 های ها در قفس   موش

سـاعت  12( با دوره نوری طبیعی    )درجه سانتیگراد 1±24(
ــاریکی12روشــنائی و ــشگاه )ســاعت ت ــه دان  در حیوانخان
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   و همکارانمعصومه کاظمی                 هشی   پژو  
  

17  1389خرداد و تیر  ، 76 ، شماره بیستم دوره                                                                 مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران                      

 در طــول دوره .نگهــداری شــدنداهللا  علــوم پزشــکی بقیــه
هــا قــرار  ذای کــافی در اختیــار مــوش غــآزمــایش آب و

 موازین اخالقی کار با حیوانات آزمایـشگاهی کـه         .گرفت
 اهللا مورد تائید کمیته اخالق دانـشگاه علـوم پزشـکی بقیـه           
  .بود هنگام کار با حیوانات آزمایشگاهی رعایت شد

ده از شـرکت    شدر این مطالعه سولفات مورفین تهیه       
 کـل   .تماد ایـران بـه صـورت خـوراکی اسـتفاده گردیـد            

منظـور بدسـت    ه  بـ که   بود   سر24های مورد استفاده     موش
 12 روزه بــه دو گــروه 17 روزه و 14هــای  آوردن جنــین

  تایی بـه دو    12 یها موشتایی تقسیم شد که هر گروه از        
 )=6n(موشسر  گروه تقسیم شده و هر گروه شامل شش      

تـایی بـا یـک       دو  هـای    سالم ماده در گروه    موش   12 .بود
اطمینـان از   پـس از حـصول   موش نر بالغ جفـت شـدند و   

ــارداری  ــشاهده (ب ــا م ــوپیب ــیت ــپرم در  واژن ، وجــود اس
هـای نـر جـدا       مـوش  از صبح روز بعد   ،)گسترش واژینال 

از  .شـدند  نگهـداری     دوتـایی  هـای  در همان گروه   شده و 
ــد   ــه بع ــان ب ــن زم ــارداری(ای ــ ،)روز صــفر ب ــای  روهگ ه

لیتـر مـورفین بـه       میلـی  گرم در  میلی 05/0آزمایشی مقدار   
 mg 5 مــوش 6 بــرای( صــورت روزانــه دریافــت کردنــد

 ).لیتر آب شرب لولـه کـشی شـهر          میلی 1000در  مورفین  
 100آب بـه ازای هـر      ml10میزان مورفین مصرفی بـرای      

ایـن بـود کـه       موش محاسبه گردید اما سعی بر     گرم وزن   
داده  د نیاز حیوان بـود در اختیـار قـرار         هر مقدار آب مور   

  شده و  کشتهها با کلرفرم      موش  بارداری 14روز  در   .شود
هـای مـادر     از بدن مـوش    و جفت    حمرجنین ها به همراه     

  بـرای مـدت یـک       درصـد  10مالین   به محلول فر   خارج و 
 همچنین مراحـل ذکـر شـده بـرای گـروه        انتقال یافت  ماه

پــس از یــک  .فــت بــارداری صــورت گر17دوم در روز 
پـس از ایـن      و ها تعویض شـد    هفته محلول فرمالین جنین   

 جـدا    بـه همـراه جفـت      ها از آندومتر رحـم     جنین مرحله،
دستگاه پـردازش بـافتی قـرار        ها در  سپس جنین و  گردید  

 گیــری بــرای قالــب .دندشــگیــری  گرفتــه و آمــاده قالــب
 و داخـل    شدهتنه جدا   از  ها   جنین سر ، روزه 17های   جنین
ها  گیری از بلوک   سپس مراحل برش   .فین قرار گرفت  پارا

انجــام شــد و  )آلمــان FISTســاخت ( توســط میکروتــوم
 5بـه ضـخامت    )Frontal( ای  به صورت جبهـه  هایی برش

بـــرای  .میکرومتـــر بـــه صـــورت ســـریال تهیـــه گردیـــد
 روزه کل جنین داخـل پـارافین        14های   گیری جنین  قالب

 5 ضـخامت     به صـورت طـولی بـه       هایی  برش قرار گرفت 
هـا   ایـن بـرش   میکرومتر به صـورت سـریال تهیـه گردیـد           

ــ ــه روش    پس روی المسـ ــه و بـ ــرار گرفتـ ــا قـ ــای  هـ هـ
 .)16(دندآمیـزی شـ      رنـگ  )H&E(ائوزین -هماتوکسیلین
هـا مـورد بررسـی     الم سـازی،  میزی و آمادهآ پس از رنگ  

ــرای    ــد ب ــرار گرفتن ــکوپی ق ــاوت در   میکروس ــین تف تعی
  .)13،12(شداستفاده از نرم افزار موتیک  دوگروه

 SPSS 9.1 کـامپیوتری  افـزار  نتایج حاصل توسط نرم
 از آزمون آماری   تجزیه وتحلیل آماری قرارگرفت و     مورد

unpaird sample T-Test  در تمـام مـوارد    . اسـتفاده شـد
05/0p< فته شددار در نظر گر  معنیسطح به عنوان.  

 های لو و تعداد سل   مساحت سطح شبکه کروئید    اندازه
  کنتـرل ایهـ  ه وگرو ای آزمایش ه هدر گرو ئید  وکه کر شب

اسـتفاده   دستگاه مورد . شدگیری    اندازه افزار موتیک  با نرم 
 است که بـا یـک رایانـه و نمایـشگر            شامل میکروسکوپی 

افزار عـالوه بـر      این نرم  .افزار ارتباط دارند   توسط یک نرم  
 آورد، ها را فراهم مـی     برداری از الم   این که امکان عکس   

 هـا   سلول دتعدا .های مختلفی را هم دارد     گیری هزنائی اندا توا
 ایهـ  هها در گرو   نآتعداد   ش کرده و  ررا در هر الیه شما    

  .مورد مقایسه قرار گرفتهای آزمایش  هکنترل با گرو
ــلول   ــداد س ــی تع ــرای بررس ــمارش   ب ــا از روش ش ه

متـری در    سانتی 2 × 2 مربع   5ها در    تعداد سلول (تصادفی  
 در تــصاویری بــا )متــری ســانتی 10  ×10 یــک مــساحت

 استفاده شد به این منظور پس از تثبیت    ×400بزرگنمائی  
  .ها شمارش شد تصویر و مربع بزرگتر، تعداد سلول

  

  یافته ها
عدد  6 روزه   17 و 14مادران باردار معتاد در هرگروه      

 بـوده   30بوده است و میـانگین جنـین آنهـا در هـر گـروه             
آزمــایش نــشان داد مــصرف هــای مــا از ایــن  اســت یافتــه
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نمودار 2

**

مورفین خوراکی در مادران باردار معتـاد سـبب افـزایش           
های  های جانبی و سوم در جنین      سطح شبکه کروئید بطن   

 14هـای     روزه و شبکه کروئید بطن چهـارم در جنـین          17
ــه کنتــرل مــشاهده شــد   روزه در گــروه تجربــی نــسبت ب

هـای    همچنـین افـزایش تعـداد سـلول        .)1  شـماره  نمودار(
ــدیم بطــناپ ــین   ان ــین ز رو17هــای جــانبی در جن ه همچن

ــلول   ــداد س ــزایش تع ــارم در     اف ــن چه ــدیم بط ــای اپان ه
ه در گـروه تجربـی نـسبت بـه کنتـرل            ز رو 17هـای    جنین

  ).2 شماره نمودار( مشاهده شد
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*

  
  

بکه کروئید  ش برتکوین    مورفین خوراکی  مصرفاثر :1 شماره   نمودار
نظــر انــدازه ســطح شــبکه از   روزه،17و14هــای بــاردار  مــوشجنــین
انحراف معیار   ±اطالعات بصورت میانگین    (های مغزی  بطن کروئید

  >p*05/0 )سر بود 6در هر گروه ها  تعداد نمونه .بیان شده است

 
  
  
  
  
  
  
  
هـای   تکوین سلول  بر مورفین خوراکی    مصرف اثر : 2 شماره   نمودار

ات اطالعـ (هـا    های مغـزی از نظـر تعـداد سـلول          بطن شبکه کروئید 
در هـا    تعداد نمونه  .شده است  انحراف معیار بیان   ±بصورت میانگین   

  .>p*05/0 )سر بود 6هر گروه 
  

  

  
  

  
  

های اپانـدیم بـه همـراه        کروسکوپی سلول یتصاویر م  :1تصویر شماره   
 روزه، گـروه کنتـرل      17های    های جانبی در جنین    شبکه کروئید بطن  

)1A( گروه آزمایش)B1 ( با برش فرونتال × 400با بزرگنمائی   
  

  
  

  
  

های اپانـدیم بـه همـراه     کروسکوپی سلول یتصاویر م  :2تصویر شماره   
و ) 2A( روزه گروه کنترل     17سوم در جنین های       شبکه کروئید بطن  

  با برش فرونتال  × 400با بزرگنمائی ) 2B(آزمایش 
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  کروسـکوپی شـبکه کروئیـد بـه همـراه          یتـصاویر م   : 3تصویر شـماره    
 گروه کنتـرل    روزه14های اپاندیما بطن چهارم در جنین های      سلول

)3A (و آزمایش)B3 (با برش طولی  ×400با بزرگنمائی  
  

  بحث
 ایـن مطالعـه    مورفومتریـک مشاهدات مورفولوژی و 

مصرف مورفین خوراکی توسط مادر باردار      نشان داد که    
های زیادی در جنین آنها ایجـاد کنـد          تواند ناهنجاری  می

گروه آزمـایش دارای سـطح      مربوط به مادران     یها جنین
هــای جــانبی و ســوم در  شــبکه کروئیــد وســیعتر در بطــن

 روزه و شبکه کروئید بطن چهـارم وسـیعتر          17های   جنین
  روره نسبت بـه گـروه کنتـرل نـشان داد           14های   در جنین 

برای کاهش خطای آزمـایش و تاییـد     ). 1 شماره   نمودار(
دو نوع بـرش فرونتـال و       صحت یافته آزمایش، بررسی با      

هـای مطالعـه حاضـر       سـی رهمچنـین بر   .عرضی انجام شد  
 روزه و   17های    های جانبی جنین   روی شبکه کروئید بطن   

 افـزایش   ، روزه 14هـای    شبکه کروئید بطن چهارم جنـین     
 .)2نمـودار شـماره   ( های اپاندیم را نـشان داد     لتعداد سلو 

ه گـروه   همچنین انسجام بافتی در گروه آزمایش نسبت بـ        
از آنجـایی کـه شـبکه کروئیـد         . بـود کنترل کاهش یافته    

 های مغـزی،   عنوان منبع مواد مغذی مغزی، ترمیم سلول       به

دار اســت و نیــز  هــای مغــزی را عهــده زدایــی ســلول ســم
عملکرد اصلی شبکه کروئید دفع، جـذب و ترشـح مـایع            

باشـد و عمـده      های مغزی می    به بطن  (CSF)مغزی نخایی 
های اپانـدیمی شـبکه کروئیـد انجـام          لولاین اعمال در س   

 هر نـوع اخـتالل کاهـشی یـا افـزایش مـایع              )3،5(گیرد می
ی رهای اپانـدیم ایجـاد ناهنجـا       مغزی نخایی توسط سلول   

 هیدروســفالی در اثــر تــوان بــه مــیجملــه آن کنــد از  مــی
 سـبب بـزرگ      که های مغزی   به بطن  CSF افزایش ترشح 

 ،شود مغز می های مغزی و کاهش ضخامت قشر        شدن بطن 
 براسـاس مطالعـات، اوپیوئیـدها در جفـت،          )8(اشاره کرد 

د که وظیفه   نشو های تروفوبالست می   موجب تکثیر سلول  
آنها سازگاری مادر جنـین بـا رحـم و پایـداری بـارداری              

غشا در  های اوپیوئیدی    که گیرنده   از آنجایی  )17(باشد می
ن اندوتلیوم عروق خونی بیشتر است، احتمـال اثـر مـورفی          

 )15،18(هـای پـر عـروق بیـشتر خواهـد بـود         هم در بخـش   
هـای استرسـی      تجویز مورفین باعث رهـا شـدن هورمـون        

سترون ادد فعالیت کورتیکو  رگ  سترون می امانند کورتیکو 
در معرض مورفین سبب افزایش فـشارخون و پـر خـونی            

 نتـایج ایـن تحقیـق       )18،19(شود شبکه کروئید در رت می    
باشـد کـه     العـات گذشـته مـی     هم احتماال تاییدکننـده مط    
ــد  ــر گیرن ــر ب ــا اث هــای اوپیوئیــدی روی غــشا   همــورفین ب

 هـای  غیرطبیعی سلول  اندوتلیوم عروق خونی موجب تکثیر    
در واقع مورفین به عنوان محرک       شود می یافته   کم تمایز 

 در   و هـا  نمو غیرطبیعی سـلول   و  تقسیم سلولی سبب رشد     
ــرد   ــتالل در عملک ــه موجــب اخ ــلول  نتیج ــی س ــا  طبیع ه

توان افزایش سطح شبکه کروئید را       پس می  .)20(شود می
های  به مورفین نسبت داد که سبب تکثیرغیر طبیعی سلول        

اپاندیما وگسترش غیر طبیعی سطح شـبکه کروئیـد شـده           
 در ایـن مطالعـه شـبکه کروئیـد بـه ویـژه در               )20،21(است
باشد احتمـاال اخـتالل در        روزه پر خون می    17های   جنین

حی شـبکه و انقبـاض عـروق شـبکه تحـت            عملکرد ترشـ  
 مـورفین   ی،بر اساس مطالعـات قبلـ      .باشد تاثیر مورفین می  

 در  )13(هـای جـانبی شـده اسـت        سبب کاهش سطح بطن   
توان پر خونی شـبکه کروئیـد را بـه نقـص             این مطالعه می  
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های اپاندیم نـسبت داد کـه سـبب     عملکرد ترشحی سلول 
هـای    نخـایی و کـاهش سـطح بطـن         -کاهش مایع مغـزی   

. )13،8( )عکس ناهنجاری هیـدرو سـفالی     (شود   مغزی می 
مورفین به دلیل اندازه کوچـک مولکـولی و نیـز قابلیـت             

 به راحتی از سد جفتی گذشته و        ، باال در چربی   نحل شد 
 هـای اوپیوئیـدی      گیرنـده   دیگر از طرفی رسد    به جنین می  

، )21،9(انـد   بر روی پرزها و عروق جفتی شناسائی شده    نیز
توانـد بـه بـروز         می  توسط مورفین  ها  ین گیرنده تحریک ا 

رسـانی بـه جنـین منجـر         انقباض عروقـی و کـاهش خـون       
هــای  دورهکــه در  انــد مطالعــات نــشان داده .)20،18(شــود

ــارداری غلظــت ــترونب ــاردار   کورتیکواس ــادر ب  خــون م
ــزایش مــی ــد اف ــین)8(یاب  موجــب تجــویز مــورفین  همچن

ــزایش ــت اف ــترون غلظ ــونکورتیکواس ــاردار    خ ــادر ب م
ــی ــود مـ ــرده . )22(شـ ــالم کـ ــان اعـ ــد  محققـ ــزایش انـ افـ

موجــب تــضعیف جفــت و جنــین  گلوکوکورتیکوئیــدها
شود و این تضعیف بـه طـور مـستقیم بـا تغییـر چرخـه              می

 )20،19(دهــد ســلولی از فــاز تکثیــر بــه فــاز تمــایز رخ مــی
 همچنــین اوپیوئیــدها و کورتیکواســترون موجــب تکثیــر 

 مـواد   )23،19،15(شـوند    ت مـی  های سیتوتروفوبالسـ   سلول
 هــم عملکــرد  کنــاراپیوئیــدی و کورتیکواســترون در  

هــای   ســلول)24،25(کننــد فیزیولــوژی هــم را تقویــت مــی
دارنـد و نقـش     را   کم تمایز و تـوان تقـسیم بـاال           ،اپاندیما

. )6،5(کننـد  ایفـا مـی   مهمی در تولید مـایع مغـزی نخـایی          
های  وئید بطن های اپاندیما بویژه در شبکه کر      تعداد سلول 

های گروه آزمایش نـسبت بـه        جانبی و بطن چهارم جنین    
گروه کنترل افزایش نشان داد که این افـزایش سـلولی را            

توان به اثـر القـایی مـورفین بـر تکثیـر سـلولی نـسبت                 می
ــد در   )20،21(داد ــبکه کروئی ــزایش ســطح ش ــین اف  همچن
های گروه   چهارم در جنین   های جانبی و بطن سوم و      بطن
یش نسبت به گروه کنترل قابـل توجـه بـود کـه ایـن        آزما

توان به اثر القـای مـورفین بـر کـاهش مرحلـه              تغییر را می  
های اپانـدیما نـسبت داد       اینترفاز و تکثیر غیرطبیعی سلول    

هـا در گـروه آزمـایش تکثیـر          که در این صـورت سـلول      
افـزایش غیرطبیعـی   و غیرطبیعی و نتیجه تقسیم غیرطبیعی    

هـای   یافتـه . )21،20(خواهنـد داشـت    سطح شبکه کروئیـد   
 از این تحقیق آن است که احتمـاال مـورفین روی            حاصل
هــای کــم تمــایز  هــای پروتئینــی در غــشا ســلول گیرنــده

هـا و   اپاندیما نشـسته و سـبب اخـتالل در عملکـرد سـلول           
 و بـه    )17،20(شـود  های اپاندیما می   تاخیر در تکوین سلول   

روی غشا انـدوتلیوم    های اوپیوئیدی    علت فراوانی گیرنده  
 اثرات تخریبی مورفین روی شبکه کروئید       ،عروق خونی 

 همچنین اخـتالل در عملکـرد ترشـحی مـایع           .بیشتر است 
های شبکه کروئیـد سـبب نقـص در           نخایی سلول  -مغزی

تجـویز  ) 8،23(شـود  هـای عـصبی مـی      تکوین طبیعی سلول  
لـذا  شود   مینیز  سترون  امورفین موجب افزایش کورتیکو   

 در ایـن     این اسـت کـه     شود در اینجا مطرح می    کهسوالی  
هـــا اثرتخریبـــی مـــورفین بیـــشتر اســـت یـــا   ناهنجـــاری
بــا توجــه بــه اینکــه در بعــضی مــوارد  ســترون؟اکورتیکو

ســــترون اثــــر هــــم را تقویــــت  امــــورفین و کورتیکو
 حاضـر   مطالعـه گیری کلی، از      یک نتیجه  )24،25(کنند می

 سـد   آن است که مصرف مورفیی خوراکی با گذشتن از        
های اپاندیمی    سبب نقص تکوین طبیعی سلول     )25(خونی

و نتیجه آن ایجاد ناهنجاری دستگاه عصبی  شبکه کروئید
روزه 14 و17هــای گــروه  جنــین مــادران معتــاد در جنــین

پـس احتمـال دارد در مـورد        . موش نژاد ویـستار گردیـد     
یعنی ایـن کـه همـین تـاخیر شـاید           . انسان نیز صادق باشد   

فتاری و حرکتی در نوزادان متولد شده       علت اختالالت ر  
هـای مـادرزادی از      یا منجر به سقط جنین و یا ناهنجـاری        

که شناخت ایـن مـسئله نیازمنـد         مادران باردار معتاد باشد   
  .باشد میمطالعات بیشتری 

  

 سپاسگزاری
این تحقیق با حمایـت مـالی مرکـز تحقیقـات علـوم             

) عـج  (اهللا  اعصاب کاربردی دانشگاه علـوم پزشـکی بقیـه        
وسـیله از زحمـات و همکـاری ایـن           بـدین . انجام گرفـت  

همچنــین از زحمــات و    .شــود  عزیــزان قــدردانی مــی   
اهللا  شـائبه گـروه علـوم تـشریح دانـشگاه بقیـه            همکاری بی 

 .کمال تشکر را داریم)عج(
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   و همکارانمعصومه کاظمی                 هشی   پژو  
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