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Introduction: Acrylamide (ACR) is a substance chemical used in industrial and laboratory 

procedures. Acrylamide according to the method of cooking foods are increasingly used and 

its adverse effects on multiple organ systems have been described sporadically in the literature. 

The aim of this study was to investigate the effects of prenatal (maternal) ACR consumption on 

the physical development and the changes of cerebellar volume in the rat embryo. Materials 

and Methods: Female pregnant Wistar rats were orally administered 10 mg/kg ACR and/or 

200 mg/kg vitamin C (vit C) solution. Pregnant rats were sacrificed on the 15th day of gestation 

and mother’s weight was measured. After that, their fetuses were taken out and were evaluated for 

fetus number and weight, crown-rump length (CRL) and cerebellar development. A total of 100 

sections were cut through the entire cerebellum. From these sections, approximately 10 equidistant 

sections were systematic uniformly random sampled with an initial random start and stained with 

hematoxylin-eosin for volume estimation. The cerebellar volume was estimated by micro-projection 

and cavaliers’ method. Results: The results showed that ACR caused a significant reduction in 

mother’s weight and volume of cerebellum as well as in the number of fetus. Histological and 

stereological examinations revealed that the cerebellar volume was decreased in ACR and ACR+vit 

C groups vs control animals. Conclusion: ACR exhibits a harmful effect on the development of 

the brain, which may be prevented by administration of vit C.
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ه چــــــــكيد

کلید واژه ها:
1. بيماري هاي مخچه

2. آکريل آميد 
3. بافت شناسي 

4. ساختارهاي جنيني 
5. موش صحرايي

 

دارد.  کاربرد  آزمايشگاهی  فرايندهای  و  صنعت  در  که  است  شيميايی  مادۀ  يک  آکريل آميد  مقدمه: 
اثرات  و  قرار مي گيرد  استفاده  به صورت روز افزون مورد  به روش پخت غذا ها  با توجه  امروزه  آکريل آميد 
سوء آن بر دستگاه های مختلف بدن به  صورت پراکنده در مطالعات بيان شده است. هدف از اين مطالعه 
حجم  تغييرات  و  فيزيکی  تکامل  بر  بارداري(  )دوران  جنيني  دورۀ  در  آکريل آميد  مصرف  اثرات  بررسی 
ويستار،  نژاد  آبستن  مادۀ  موادوروشها: موش هاي صحرايي  است.  مخچه در جنين موش صحرايی 
آکريل آميد به ميزان 10 ميلی گرم/کيلوگرم و محلول ويتامين C به ميزان 200 ميلی گرم/کيلوگرم به صورت 
خوراکی دريافت کردند. در روز 15 بارداری، ابتدا وزن مادر اندازه گيری گرديد و سپس موش هاي صحرايي 
از نظر تعداد، وزن، طول فرق سری -نشيمنگاهی و  آبستن کشته شدند. سپس جنين ها خارج گرديد و 
تکامل مخچه بررسی شدند. در مجموع 100 برش بافتي از کل مخچه تهيه شد. از بين اين برش ها، 10 
برش به صورت تصادفی با فاصلۀ يکنواخت و شروع تصادفی يکنواخت انتخاب شد و با روش رنگ آميزی 
توسط روش ميکروپروجکشن  آميزی شد. حجم مخچه  برای محاسبۀ حجم رنگ  -ائوزين  هماتوکسيلين 
اندازه گيری شد. یافتهها: نتايج نشان داد که آکريل آميد سبب کاهش چشمگيري در وزن  و کاواليری 
مادر و حجم مخچه و نيز تعداد جنين ها می شود. بررسی های بافت شناسی و استريولوژی نشان دادند که 
می يابد.  کاهش  کنترل  گروه  به  نسبت   C آکريل آميد + ويتامين  و  آکريل آميد  گروه های  در  مخچه  حجم 
نتیجهگیری: آکريل آميد يک اثر مضر بر تکامل مغز دارد که ممکن است با تجويز ويتامين C بتوان از اين 

اثرات پيشگيري نمود.
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سلول ايفاء می کند )14(. 
حجم کلی کورتکس، مادۀ سفيد، مساحت سطح مخچه، تراکم 
حجم  ميانگين  گرانوالر5،  و  پورکنژ4  سلول های  کلی  تعداد  و 
سلول های پورکنژ و هسته های آن ها در اين 5 ناحيه با استفاده 

از روش های استريولوژی اندازه گيری می شود. 
بين  جامعۀ  منشور  اعضای  توسط   1961 سال  در  استريولوژی 
المللی استريولوژی ابداع گرديده که به معنی تفسير سه بعدی 
تصاوير دو بعدی، همچون مقاطع و پروجکشن ها می باشد )15(. 
استريولوژی برای برون  يابی کميت های سه بعدی )مانند حجم 
بر  که  ساده ای  محاسبات  از  تعداد(  و  طول  مساحت،  واقعی، 
اساس برش های تصويری دو بعدی انجام می شود ايده آل است. 
تصاوير را می توان به صورت هاي مختلف گرفت )مقاطع فيزيکي 
يا نوري، برش های تصويربرداري امواج مغناطيسي6 و توموگرافي 
کامپيوتري7( اما نمونه گيری ها بايد به صورت تصادفی در جهات 
به  برآوردهای معتبری  تا  انتخاب شوند  و وضعيت های مختلف 
دست آيد. مزيت آن نسبت به ساير روش های کمی، به خاطر 
اين  به  و  است  آن  نتايج  ثبات  و  بودن  زياد، در دسترس  دقت 
دليل است که به صورت وسيعی در مقاالت علمی از اين روش 

استفاده می شود )16 ،15(. 
از آنجايی که آسيب مخچه می تواند منجر به اختالالت حرکتی 
در روند تکامل نوزاد شود و با توجه به اينکه تاکنون بررسی هايي 
اما  است،  شده  انجام  آکريل آميد  اثر  پيرامون  مغز،  روی  بر 
تحقيقات پيرامون مخچه و به خصوص بررسی تغييرات آن در 
دورۀ جنينی و بارداری محدود بوده و مطالعۀ جامعی که نشان 
 دهندۀ تغييرات ايجاد شده در شاخص های بافتی و استريولوژی 
مخچه باشد انجام نگرفته است. بنابراين هدف اين مطالعه بررسی 
اثر آکريل آميد در دورۀ بارداری بر روی تعداد جنين ها، تغييرات 
وزن مادر و جنين، طول فرق سری -نشيمنگاهی جنين، حجم 

مخچه و بررسی تغييرات بافت شناسی مخچه می باشد.
مواد و روش ها

با  ويستار  نژاد  مادۀ  صحرايی  موش  سر   20 از  تحقيق  اين  در 
ميانگين سن 60 تا 70 روز و وزن 180 تا 200 گرم استفاده 
شد. حيوانات تحت شرايط معمول آزمايشگاه شامل دورۀ طبيعی 
شبانه روز )12 ساعت تاريکي،  12 ساعت روشنايي(، دمای 23-

آب  و  نگهداری شدند   %50  ± نسبی 10  رطوبت  و  21 درجه 
آب  شد.  داده  قرار  آن ها  اختيار  در  آزاد  صورت  به  خوراک  و 
قرار  آن ها  اختيار  در  شيشه ای  بطری های  طريق  از  آشاميدنی 
گرفت و خوراک نيز به صورت پلت های آمادۀ مخصوص حيوانات 

آزمايشگاهی تأمين شد. 
به ازای هر 2 سر موش صحرايي ماده 1 سر موش صحرايي نر 
بالغ در هر قفس قرار داده شد. صبح روز بعد جهت کنترل لقاح، 
به عنوان روز  اسمير واژينال8 گرفته شد و مثبت شدن اسمير 
صفر بارداری در نظر گرفته شده و موش هاي صحرايي ماده در 4 

گروه پنج تايی به صورت زير تقسيم بندی شدند. 

مقدمه

آکريل آميد1 )پروپناميد يا آکريليک اسيد آميد( يک آميد غير اشباع 
دارای فرمول شيميايی (CH2=CH-CONH2) می باشد )1(. اين 
ماده به صورت کريستال های جامد بی بو و سفيد رنگ محلول در 
آب است که در صنايع مختلفی مانند صنايع چسب، پارچه، کاغذ 
و تحقيقات آزمايشگاهی مورد استفاده قرار می گيرد )2( و يکی از 
اجزاي تشکيل دهندۀ دود سيگار نيز می باشد )3(. آکريل آميد در 
غذاهای سرخ شده با درجۀ حرارت باال تشکيل می شود و غلظت 
آن در غذاها به نوع غذا، روش پخت، درجۀ حرارت و مدت زمان 
خون  جريان  وارد  ماده  اين   .)4( دارد  بستگی  غذاها  گرم شدن 
می شود و با DNAی درون هستۀ سلول هاي عصبي، هموگلوبين 

و آنزيم های ضروری واکنش می دهد )5(.
شکل  دارد،  وجود  پليمری  و  مونومری  شکل  دو  به  آکريل آميد 
حيوانات  در  و  است  سمی  عصبی  سيستم  برای  آن  مونومری 
هنوز  اما  می باشد  سرطان زا  انسان  در  احتماالً  و  آزمايشگاهی 
اثرات سمی فرم پليمری آن شناخته نشده است )2(. آکريل آميد 
در غذاهايی که در سرتاسر جهان ساليانه مصرف مي شود مانند 
مسأله  اين  و  می شود  يافت  کلوچه  و  بيسکويت  نان،  چيپس، 
مقدار  به  و  شايع  طور  به  که  جوامعی  در  عمومی  نگرانی  باعث 
زياد از غذاهاي غنی از آکريل آميد استفاده می نمايند، شده است. 
تحقيقات اخير نشان داده است که آکريل آميد می تواند در شرايط 
موقعی   )pH=7/4 و  سانتی گراد  درجۀ   37 )دماي  فيزيولوژي 
انکوبه  که اسيد آمينۀ آسپاراژين در حضور هيدروژن پراکسيد2 
می شود، تشکيل گردد. خصوصيات ساختار شيميايی آکريل آميد و 
توانايی تبديل متابوليکی آن اين امکان را فراهم کرده که با سلول 

به منظور اهدافی متفاوت واکنش نشان دهد )6(.
صورت  به  بدن  مختلف  دستگاه های  بر  آکريل آميد  سوء  اثرات 
پراکنده در مطالعات بيان شده است. يکی از اثرات آکريل آميد، 
به  حيوان  نوع  به  بسته  و  است  عصبی  سيستم  روی  بر  اثر 
سلول هاي عصبي دوپامينرژيک و سروتونرژيک آسيب می زند )8 
،7(. به رغم طيف وسيع عصب دهی سلول هاي عصبي مونوآمينی 
در مخچه و نقش اصلی اين اندام در کنترل حرکات، که مخچه 
تعداد  تنها  می دهد،  قرار  آکريل آميد  برای  بالقوه  هدف  يک  را 
انجام  جنين  مخچۀ  بر  آکريل آميد  اثر  مورد  در  مطالعه  اندکی 

شده است )9(.
ويتامين 3C يک ترکيب آنتی  اکسيدانی مي باشد که بافت را از 
صدمات اکسيداتيو محافظت می کند )10( و دارای آثار محافظت 
از سلول  هاي عصبي است که از مرگ سلول هاي عصبي در مغز 
به  نسبت  مغز  در   C ويتامين  غلظت   .)11( می کند  جلوگيری 
ساير اندام هاي ديگر بيشتر است )12( که اين امر نشان دهندۀ 
نقش مهم آن در فيزيولوژي طبيعی سلول هاي عصبي به عنوان 

يک آنتی اکسيدان است )13(.
ويتامين C قادر است از سد خونی -مغزی عبور کند و نقش خود 
را با از بين بردن راديکال های آزاد چه در داخل و چه در خارج 

1 Acrylamide
2 H2O2
3 Ascorbic acid
4 Purkinje cell

5 Granular cell
6 Magnetic Resonance Imaging (MRI)
7 Computed Tomography (CT)
8 Vaginal smear
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• گروه الف: کنترل )مصرف آب معمولی(. 

• گروه ب: روزانه 10 ميلی گرم/کيلوگرم آکريل آميد محلول 
در آب )17(.

• گروه ج: روزانه 200 ميلی گرم/کيلوگرم ويتامين C محلول 
در آب )14(.

• گروه د: روزانه 10 ميلی گرم/کيلوگرم آکريل آميد + 200 
ميلی گرم ويتامين C دريافت کردند.

صحرايي  موش هاي  بارداری،  شروع  از  روز   15 گذشت  از  بعد 
ماده تحت بيهوشی استنشاقی با اتر قرار گرفتند. سپس رحم، 
صحرايي  موش هاي  وزن  شد.  خارج  آن ها  جنين های  و  جفت 
ثبت گرديد.  و  اندازه گيری  از خارج کردن جنين ها  قبل  باردار 
تعداد پنج جنين از ميان تمام جنين های هر موش صحرايي به 
فرق سری  و طول  انتخاب شده و سپس وزن  تصادفی  صورت 

-نشيمنگاهی )CRL(9 آن ها اندازه گيری شد. 
تمام جنين ها برای فيکس شدن به مدت سه هفته در محلول 
را  مخچه  برش،  يک  با  سپس  شدند.  داده  قرار   %4 فرمالدئيد 
جدا نموده، آن را دو نيم کرده و يکی از نيمکره ها برای بررسی 
حجم مخچه مورد استفاده قرار گرفت. سپس توسط غلظت های 
افزايشی اتانول آبگيری شده و قالب های پارافينی تهيه گرديد. 
از  استريولوژی  و  بافت شناسی  بررسی های  انجام  منظور  به 
قالب های بافتی مخچه، برش های متوالي با ضخامت 5 ميکرون 
منظم  و  تصادفی  به صورت  مقطع   10 ناحيه  هر  برای  و  تهيه 
انتخاب و پس از رنگ آميزی هماتوکسيلين -ائوزين با استفاده 
صورت  حجم  محاسبۀ  کاواليری  روش  و  ميکروپروجکشن  از 
گرفت. برای محاسبۀ حجم، تعداد نقاطی که با اليۀ قشر مخچه 
کاواليری فرمول  در  دادن  قرار  با  و  شمرده  را  کرده  برخورد 
(a∑V= a(P)×t×∑P) متغيرها محاسبه می شوند. در اين فرمول 
a∑P؛ مجموع نقاط برخورد شبکه با ناحيۀ مورد نظر، t؛ ضخامت 

برش وa(p)a؛ مساحت اطراف هر نقطه مي باشد )18(. 
برای به دست آوردن مساحت اطراف هر نقطه ابتدا طول شبکه 
بر اساس سانتی متر محاسبه شده،  سپس بر تعداد فواصل موجود 
بين نقاط در طول شبکه تقسيم شد (X)، به طريقی مشابه عرض 
شبکه محاسبه شده بر تعداد فواصل موجود بين نقاط در عرض 
تقسيم گرديد (Y). با حاصل ضرب X و Y در هم a(p)a بر حسب 
سانتی متر مربع به  دست می آيد. با ضرب نمودن عدد حاصل در 

100 مساحت اطراف هر نقطه به ميلی متر مربع تبديل شد.
تجزيه و تحلیل آماری

اطالعــات بــه دســت آمــده در ايــن پژوهــش بــا اســتفاده از نرم 
افــزار SPSS version 15 و بــا بــه کارگيــری روش ANOVA و 
ســپس آزمــون LSD مــورد تجزيــه و تحليــل قرار گرفتــه و 05/

P<0، معنــی دار در نظــر گرفتــه شــد.
يافته ها

نتايج، اختالف معناداری را بين گروه های کنترل و آزمايش در 
باردار  خصوص ميزان آب و غذای مصرفی موش های صحرايي 
نشان نداد. برای تعريف سطح معناداری P<0/05 با يک ستاره 
و P<0/001 با دو ستاره و P<0/0001 با سه ستاره نشان داده 

شده است. 
همان گونه که نمودار 1 نشان می دهد وزن موش های صحرايي مادر 
در گروهی که آکريل آميد )1/89 ± 209/6 گرم( و آکريل آميد + 
ويتامين C )2/31 ± 215/8 گرم( مصرف کرده بودند نسبت به 
 a)P<0/0001( کاهش داشت )گروه کنترل )8/41 ± 290/8 گرم
و وزن جنين ها در گروهی که تنها آکريل آميد مصرف کرده بودند 
از  استفاده  نداشت.  چشمگيری  تغيير  کنترل  گروه  به  نسبت 
ويتامين C )0/02 ± 0/79 گرم( موجب افزايش وزن جنين نسبت 
-a)P<0/0001( شده بود )0/51 گرم ± به گروه کنترل )0/01 

)نمودار 1، 2(. 

9 Crown-Rump Length

ــارداري در گروه هــای  ــر حســب گــرم در روز 15 ب ــودار 1- مقايســۀ تغييــرات وزن موش هــاي صحرايــي مــادر ب نم
مــورد مطالعــه. وزن موش هــاي صحرايــي مــاده در گــروه آکريل آميــد و آکريل آميــد + ويتاميــن C نســبت بــه گــروه 
کنتــرل کاهــش داشــت )P<0/0001( ولــی در گــروه ويتاميــن C موجــب افزايــش وزن نســبت بــه گــروه کنتــرل شــد 
امــا ايــن افزايــش معنــی دار نبــود. نتايــج بــه صــورت Mean ± SEM گــزارش شــده اســت. در نمــودار، a( بــرای مقايســۀ 
ــراي مقايســۀ گــروه  ــا، c( ب ــا ســاير گروه ه ــن C ب ــراي مقايســۀ گــروه ويتامي ــا، b( ب ــا ســاير گروه ه ــرل ب گــروه کنت
ــتفاده  ــا اس ــاير گروه ه ــا س ــد ب ــروه آکريل آمي ــۀ گ ــراي مقايس ــا و d( ب ــاير گروه ه ــا س ــن C ب ــد + ويتامي آکريل آمي

شــده اســت. *، ** و *** بــه ترتيــب نشــان دهنــدۀ P<0/001 ،P<0/05 و P<0/0001 مي باشــد.

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
sh

ef
a.

2.
3.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

he
fa

ye
kh

at
am

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             4 / 10

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.shefa.2.3.9
https://shefayekhatam.ir/article-1-301-fa.html


12

مقــاله پـــــژوهشي

1313 1212

دوره دوم، شماره سوم، تابستان 1393دوره دوم، شماره سوم، تابستان 1393

سانتي متر( و آکريل آميد + ويتامين C )0/07 ± 1/69 سانتي متر( 
افزايش داشت )a)P<0/0001. اما طول فرق سری - نشيمنگاهی 
جنين ها درگروه آکريل آميد + ويتامين C نسبت به گروه کنترل 

تغيير چنداني نشان نداد )نمودار 4 و تصوير 1(.
مطالعۀ استريولوژی نشان داد که حجم مخچۀ جنين ها در گروه 
آکريل آميد )0/03 ± 1/34 ميلي متر مربع( و درگروه آکريل آميد 
گروه  به  نسبت  مربع(  ميلي متر   1/64  ±  0/06(  C ويتامين   +
کنترل )0/03 ± 2/11 ميلي متر مربع( کاهش معنی داری داشت 
  C ويتامين  گروه  در  جنين ها  مخچۀ  حجم  اما   .a)P<0/0001(
± 2/33 ميلي متر مربع( نسبت به گروه کنترل )0/03   0/07(
 ،P<0/05( معنی داری داشت افزايش  مربع(  ميلي متر   2/11 ±

نمودار 5(.

نسبت   )10/8  ±  0/86( آکريل آميد  گروه  در  جنين ها  تعداد 
 .)P<0/05( داشت  کاهش   )13/2  ±  0/58( کنترل  گروه  به 
همچنين تعداد جنين ها در گروه آکريل آميد )0/86 ± 10/8( 
نسبت به گروه ويتامين C )0/86 ± 14/2( کاهش معنی داری 
موجب   C ويتامين  از  استفاده  يعنی   .)P<0/05( داد  نشان  را 
افزايش تعداد جنين ها نسبت به گروه آکريل آميد شده بود اما 
تعداد جنين ها در گروه ويتامين C نسبت به گروه کنترل تغيير 

چندانی نداشت )نمودار 3(.
آکريل آميد  گروه  در  جنين ها  -نشيمنگاهی  سری  فرق  طول 
اما طول فرق  نسبت به گروه کنترل تغيير چشمگيری نداشت. 
 ±  0/04(  C ويتامين  درگروه  جنين ها  -نشيمنگاهی  سری 
2/11 سانتي متر( نسبت به دو گروه آکريل آميد )0/02 ± 1/55 

نمــودار 2- مقايســۀ تغييــرات وزن جنين هــاي 15 روزه بــر حســب گــرم در گروه هــای مــورد مطالعــه. وزن جنين هــا 
 C ــن ــروه ويتامي ــا در گ ــا وزن جنين ه ــت ام ــي نداش ــر چندان ــرل تغيي ــروه کنت ــه گ ــبت ب ــد نس ــروه آکريل آمي در گ
ــرده  ــن C مصــرف ک ــد + ويتامي ــه آکريل آمي ــی ک ــش داشــت )P<0/0001( در گروه ــرل افزاي ــروه کنت ــه گ نســبت ب
بودنــد افزايــش وزن ديــده شــد )P<0/05(. نتايــج بــه صــورت Mean ± SEM گــزارش شــده اســت. در نمــودار، a( بــرای 
ــراي مقايســۀ  ــا ســاير گروه هــا، c( ب ــراي مقايســۀ گــروه ويتاميــن C ب ــا ســاير گروه هــا، b( ب مقايســۀ گــروه کنتــرل ب
گــروه آکريل آميــد + ويتاميــن C بــا ســاير گروه هــا و d( بــراي مقايســۀ گــروه آکريل آميــد بــا ســاير گروه هــا اســتفاده 

ــدۀ P<0/001 ،P<0/05 و P<0/0001 مي باشــد. ــب نشــان دهن ــه ترتي شــده اســت. *، ** و *** ب

نمــودار 3- مقايســۀ تغييــرات تعــداد جنين هــا در گروه هــای مــورد مطالعــه. تعــداد جنين هــا در گــروه 
ــروه  ــه گ ــبت ب ــر نس ــای ديگ ــی در گروه ه ــت )P<0/05( ول ــش داش ــرل کاه ــروه کنت ــه گ ــبت ب ــد نس آکريل آمي
کنتــرل تغييــرات معنــادار نبــود. نتايــج بــه صــورت Mean ± SEM گــزارش شــده اســت. در نمــودار، a( بــرای مقايســۀ 
ــراي مقايســۀ گــروه  ــا، c( ب ــا ســاير گروه ه ــن C ب ــراي مقايســۀ گــروه ويتامي ــا، b( ب ــا ســاير گروه ه ــرل ب گــروه کنت
ــتفاده  ــا اس ــاير گروه ه ــا س ــد ب ــروه آکريل آمي ــۀ گ ــراي مقايس ــا و d( ب ــاير گروه ه ــا س ــن C ب ــد + ويتامي آکريل آمي

ــد. ــدۀ P<0/001 ،P<0/05 و P<0/0001 مي باش ــان دهن ــب نش ــه ترتي ــت. *، ** و *** ب ــده اس ش
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ــر حســب ســانتي متر در گروه هــای مــورد  ــودار 4- مقايســۀ تغييــرات طــول فــرق ســری -نشــيمنگاهی جنين هــا ب نم
مطالعــه. طــول فــرق ســری -نشــيمنگاهی جنين هــا در گــروه آکريل آميــد و آکريل آميــد + ويتاميــن C نســبت بــه گــروه 
 C ــه دو گــروه آکريل آميــد و آکريل آميــد + ويتاميــن کنتــرل معنــی دار نبــود. ايــن عامــل درگــروه ويتاميــن C نســبت ب
)P<0/0001( افزايــش داشــت. نتايــج بــه صــورت Mean ± SEM گــزارش شــده اســت. در نمــودار، a( بــرای مقايســۀ گــروه 
کنتــرل بــا ســاير گروه هــا، b( بــراي مقايســۀ گــروه ويتاميــن C بــا ســاير گروه هــا، c( بــراي مقايســۀ گــروه آکريــل آميــد 
+ ويتاميــن C بــا ســاير گروه هــا و d( بــراي مقايســۀ گــروه آکريل آميــد بــا ســاير گروه هــا اســتفاده شــده اســت. *، ** و 

ــه ترتيــب نشــان دهنــدۀ P<0/001 ،P<0/05 و P<0/0001 مي باشــد. *** ب

ــر 1- تغييــرات طــول فــرق ســری –نشــيمنگاهی جنين هــا در گروه هــای مــورد مطالعــه بــر حســب ســانتي متر.  تصوي
الــف( گــروه کنتــرل ب( گــروه آکريل آميــد ج( گــروه ويتاميــن C د( گــروه آکريل آميــد + ويتاميــن C. طــول فــرق ســری 
ــروه  ــا درگ ــت ام ــمگيری نداش ــش چش ــرل کاه ــروه کنت ــه گ ــبت ب ــد نس ــروه آکريل آمي ــا در گ ــيمنگاهی جنين ه -نش

ــه گــروه کنتــرل و گــروه آکريل آميــد و گــروه آکريل آميــد + ويتاميــن C افزايــش داشــت. ويتاميــن C نســبت ب

ــه. حجــم  ــورد مطالع ــع در گروه هــای م ــا برحســب ميلي مترمرب ــرات حجــم مخچــۀ جنين ه ــودار 5- مقايســۀ تغيي نم
مخچــۀ جنين هــا در گــروه آکريل آميــد و در گــروه آکريل آميــد + ويتاميــن C نســبت بــه گــروه کنتــرل کاهــش داشــت 
ــورت ــه ص ــج ب ــان داد )P<0/05(. نتاي ــش نش ــرل افزاي ــروه کنت ــه گ ــبت ب ــن C نس ــروه ويتامي ــا در گ )P<0/0001( ام

ــراي مقايســۀ  ــا، b( ب ــا ســاير گروه ه ــرل ب ــروه کنت ــرای مقايســۀ گ ــزارش شــده اســت. در نمــودار، a( ب Mean ± SEM گ
گــروه ويتاميــن C بــا ســاير گروه هــا، c( بــراي مقايســۀ گــروه آکريــل آميــد + ويتاميــن C بــا ســاير گروه هــا و d( بــراي 
 ،P<0/05 مقايســۀ گــروه آکريل آميــد بــا ســاير گروه هــا اســتفاده شــده اســت. *، ** و *** بــه ترتيــب نشــان دهنــدۀ

P<0/001 و P<0/0001 مي باشــد.
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مصرف موجب مرگ، کاهش وزن و عقب ماندگی رشد جنين ها 
می گردد. همچنين در تحقيق ديگری استفاده از آکريل آميد در 
مادران به صورت خوراکی در جريان رشد و نمو جوندگان موجب 
از ويتامين C در  کاهش وزن نوزادان آن ها شد )20(. استفاده 
مطالعۀ فعلی به عنوان آنتی اکسيدان اين تغييرات را تعديل کرده 

و کاهش می دهد.
مخچه نقش عمده ای را در زمان بندی فعاليت های حرکتی بر عهده 
کمک  عضالت  متقابل  واکنش های  کنترل  به  همچنين  دارد، 
اواسط  در  عصبي  سلول هاي  اکثر  مطالعات  اساس  بر  می کند. 
دورۀ بارداری ساخته شده )21( و سپس شروع به مهاجرت کرده 
و به مکان های نهايی خود می رسند. رشد سلول هاي عصبي در 
طی مدت زمان قبل از تولد رخ می دهد اما در مخچه حتی بعد 

از تولد هم اتفاق می افتد )22(. 
در اين مطالعه از روش استريولوژی و رنگ آميزی هماتوکسيلين 
-ائوزين برای بررسی تغييرات مخچه استفاده شد. کمبود اطالعات 
در مورد اثرات تخريب بافتی که ممکن است در اثر تغذيه با مواد 
نشاسته ای سرخ شدۀ حاوی آکريل آميد در طی بارداری بر روی 
سيستم عصبی جنين ايجاد شود، هدف اين مطالعه قرار گرفت. 

همچنين در بررسی های بافت شناسی با رنگ آميزی هماتوکسيلين 
-ائوزين واکوئله شدن بافت مخچه در گروه آکريل آميد در مقايسه 
با گروه کنترل ديده شد اين واکوئل ها در گروه های ديگر ديده 
نشد. بنابراين می توان نتيجه گرفت که آکريل آميد باعث ايجاد 

واکوئله شدن، شده است )تصوير 2(.

بحث و نتیجه گیری

مطالعۀ حاضر نشان داد تجويز آکريل آميد به موش های صحرايی 
-نشيمنگاهی  سری  فرق  طول  و  وزن  کاهش  موجب  باردار 
اما اين کاهش تنها  جنين ها نسبت به گروه کنترل شده است 
در مورد وزن مادر، تعداد جنين ها و حجم مخچه معنی دار بود. 
تجويز آکريل آميد به موش های صحرايي باردار، منجر به کاهش 
ميانگين وزن موش های صحرايي مادر و کاهش تعداد جنين ها 
می شود. اين نتايج با يافته های مطالعات قبلی مطابقت دارد که 
نشان دادند مقدار آکريل آميد مصرفی در اين مطالعه قادر است 

سبب القای اثرات سمی در رشد ظاهری جنين شود )19(. 
رحمی  داخل  قرار گرفتن  معرض  در  می دهد  نشان  تحقيقات 
به مقدار و مدت زمان  با آکريل آميد بسته  موش های صحرايی 

ــد +  ــروه آکريل آمي ــن C د( گ ــروه ويتامي ــد ج( گ ــروه آکريل آمي ــرل ب( گ ــروه کنت ــف( گ ــف. ال ــای مختل ــه درگروه ه ــراف مخچ ــر 2- فتوميکروگ تصوي
ــروه  ــا در گ ــود ام ــر شــده ب ــرل کمت ــروه کنت ــه گ ــن C نســبت ب ــد + ويتامي ــروه آکريل آمي ــد و گ ــروه آکريل آمي ــا در گ ــنC. حجــم مخچــۀ جنين ه ويتامي
ويتاميــن C افزايــش داشــت. در گــروه آکريل آميــد واکوئلــه  شــدن بافــت مخچــه در مقايســه بــا گــروه کنتــرل و ســاير گروه هــا ديــده شــد. ايــن واکوئل هــا 

.)10X ــا ســر پيــکان مشــخص شــده اســت. رنــگ آميــزی هماتوکســيلين -ائوزيــن )بزرگنمايــی تنهــا در گــروه آکريل آميــد مشــاهده شــدند. واکوئــل ب
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موش های  به  آکريل آميد  تجويز  داد  نشان  حاضر  مطالعۀ  نتايج 
مخچۀ  حجم  ميانگين  معنادار  کاهش  به  منجر  باردار  صحرايي 

جنين ها نسبت به گروه کنترل می شود.
نوزادان  مغز  باالی  حساسيت  نشان  دهندۀ  قبلی  يافته های 
توسط  شيردهی  و  بارداری  طی  در  مغز  سلول های  تغذيۀ  در 
که است  نشان داده  تحقيقات   .)17( می باشد  آکريل آميد 

از  باردار  از آکريل آميد موجود در رژيم غذايی مادران   %10-15
طريق جفت به جنين منتقل می شود و در شير مادر نيز بيش از 
18/8 ميلی گرم/ليتر آکريل آميد وجود دارد )23(. از آنجايی که 
ميزان تکثير سلول ها در طی رشد جنين زياد است قرار گرفتن 
در معرض آکريل آميد در مادران چه در محيط و چه به صورت 
خوراکی مورد نگرانی است )21(. عالوه بر اين در حيواناتی که 
آکريل آميد به صورت خوراکی به آن ها داده شده بود سطوح بااليی 

از هموگلوبين متصل شده با آکريل آميد وجود داشت )19(.
عصبی  سيستم  پروتئين های  اتصال  که  می دهد  نشان  شواهد 
توليد  جلوی  اينکه  دليل  به  آکريل آميد  به   10(CNS) مرکزی 
آنزيم ها و ترکيبات ضروری را می گيرد نقش مهمی در سميت 
باربر11 و  اخير  ايفاء می کند )24(. مطالعات  عصبی آکريل آميد 
الپاچين12 بر روی سيستم عصبی موش های صحرايي بالغ نشان 
داده است که سميت پيش سيناپسی در اثر شکل گيری ترکيبات 
ايجاد  پروتئين ها  در  مانده  باقی  در سيستئين های  سولفيدريل 
مشابه  انسان  در  آکريل آميد  با  مسموميت   .)25،  26( می شود 
حيوانات آزمايشگاهی بوده و به صورت تورم آکسون يا کاهش 

در تعداد و قطر آکسون ها مشاهده می شود )27(.
نتايج حاصل از بررسی استريولوژی در مطالعۀ حاضر نشان داد که 
اثر آکريل آميد در دورۀ بارداری بر مخچۀ موش صحرايی موجب 
با آکريل آميد در  کاهش حجم مخچه در گروه های تيمار شده 
مقايسه با گروه کنترل می شود و اين مطالعه با نتايج حاصل از 
بررسی هايی که توسط موترام13 و همکاران ايشان در سال 2002 
انجام داده اند، مشابهت دارد )28(. همچنين در مطالعۀ سيد14 و 
همکاران در سال 2012 اثرات آکريل آميد بر روی مغز موش های 

صحرايي نابالغ نر و ماده بررسی شده بود )29( و واکوئوله شدن 
مغز بعد از 28 روز مصرف آکريل آميد با بررسي انجام شده در 
اين مطالعه بر روي مخچه مطابقت دارد. اين بررسی همخوان با 
مطالعات قبلی وي بار15 و همکاران در سال 2002 می باشد که 
نشان دهندۀ تأخير در تکوين قشر مخ، لولۀ عصبی و هيپوکامپ 
بارداری  دوران  در  مادرانشان  که  است  موش هايی  نوزادان  در 

آکريل آميد خوراکی يا تزريقی دريافت کرده اند )30(.

نکروز   1971 سال  در  ويلسون17  و  اسکات16  بررسی های   در 
صحرايي  موش های  در  آکريل آميد  مصرف  اثر  در  نيز  سلول ها 
نوزاد مشاهده شده بود. اين نکروز ممکن است به علت مهار سنتز 
DNAي مورد نياز برای رشد و بلوغ سلول ها باشد )32 ،31(. 
آالم18 و همکارانش در سال 2012 نشان دادند که آکريل آميد 
استرس  بيوشيمی،  اختالالت  موجب  تولد  از  قبل  دوران  در 

اکسيداتيو و القای تغييرات ساختار مخچه می شود )33(.

آنتی اکسيدان ها مانند ويتامين C می توانند اثرات سودمند خود 
را از طريق واکنش با راديکال های آزاد بازی کنند )35 ،34(. در 
بالغ مشاهده  مطالعات بافت شناسی مغز موش های صحرايي نر 
شد که در حضور ويتامين C، تخريب، آپوپتوز و واکوئله شدن 

سلول هاي عصبي کاهش يافته بود )36(. 

و  تخريبی  اثرات  نيز  مطالعه  اين  در   C ويتامين  از  استفاده 
کاهشی آکريل آميد را کاهش داد. به دليل اهميت زياد مخچه 
در فرايندهای مرتبط با تعادل، تحقيق در مورد روند تأثير پذيری 
و  خوراکی  محرک  يک  از  جنينی  زندگی  جريان  در  مخچه 
محيطی، می تواند به فهم بهتر در مورد سرنوشت کودکانی که در 
دوران جنينی در معرض آکريل آميد قرار گرفته اند کمک کند. 

تشكر و قدرداني
نويسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را از گروه علوم تشريح 
و  يزد  صدوقی  شهيد  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  دانشکدۀ 

خانم ها اقدس ميرجليلی و راضيه کمالی  اعالم می دارند.
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