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مطالعه اثرات تراتوژنی داروی ضد صرع زونیسامید بر سیستم اسکلتی نوزادان موشهای
صحرائی
حسین اریکآغاجی ،1سیدسجاد حجازی ،*2حسن

گیالنپور3

 -0دانشآموخته دکترای تخصصی علوم تشریح ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 -7استادیار گروه علوم تشریح ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران.
 -3استاد گروه علوم تشریح ،واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتsajjad.hejazi@iaut.ac.ir :
(دریافت مقاله 15/5/03 :پذیرش نهایی)15/01/08 :

چکیده
زونیسامید یکی از مؤثرترین داروهای ضد صرع با خواص تراتوژنی میباشد که بهوفور مورد استفاده قرار میگیرد .هدف از این مطالعه
بررسی اثرات تراتوژنی داروی ضد صرع زونیسامید بر سیستم اسکلتی نوزادان موشهای صحرائی در طی دوره جنینی میباشد .در این
مطالعه  21سر موش صحرایی نر بالغ و  63سر موش صحرایی ماده بالغ جهت جفتگیری و باردار شدن در نظر گرفته شد .موشهای
آبستن به طور تصادفی به دو گروه تیمار و شاهد تقسیم شدند .موشهای گروه تیمار ،داروی زونیسامید را با دوز  122 mg/kgدر
روزهای نهم ،دهم و یازدهم آبستنی به صورت گاواژ دریافت کردند .موشهای گروه شاهد نیز در روزهای مشابه محلول نرمال سالین
را به همان مقدار دریافت کردند .در پایان دوره آبستنی وزن و قد نوزادان متولدشده ،محاسبه شدند .سپس نوزادان از نظر ناهنجاری-
های ظاهری توسط استریومیکروسکپ مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت برای مطالعه اختصاصی استخوانها از رنگآمیزی رد
آلیزارین استفاده شد .برای تحلیل آماری دادهها از روش  T-testاستفاده شد .از لحاظ میانگین طول استخوانهای بازو ،زند زیرین،
زند زبرین ،ران ،درشتنی و نازکنی بین دو گروه تیمار و شاهد اختالف معنیداری وجود داشت .در ارزیابی اختصاصی استخوانها،
در گروه تیمار با زونیسامید ناهنجاریها از نوع ایجاد انحراف در ستون فقرات یا اسکولیوزیس ( ،)scoliosisفرم موجی دندهها
( )wavy ribو تشکیل ناقص استخوانهای جمجمه شناسایی شد .نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از داروی زونیسامید در دوره
آبستنی موجب اختالل رشد در جنینهای موش صحرایی میشود ،بهطوریکه اثرات کاهندهای در پارامترهای رشد ایجاد کرده و به-
عنوان یک فاکتور خطر برای تکامل و رشد جنینی در این حیوانات محسوب میشود.
کلیدواژهها :تراتوژن ،زونیسامید ،نوزاد موش صحرائی.
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مقدمه

حسین اریکآغاجی و همکاران

جام ییه  2-4درصیید اسییت ( Beghi and Annegers,

مصرف هر دارویی میتواند خطراتیی ریراب ریاردارب

 .)2001رهطور کگی ،داروهاب ضد صرع از نظیر خطییر

داشته راشد و از آنجایی که همه خطرات شیااخته شید

اسیتفاد در دوران راردارب ره دو گرو ت سیم میشیوند.

نیستاد ،رهترین اقدام آن است که تا حد امکان از مصرف

گیرو او داروهاب قدیمیتر مییراشیاد کیه تح ی یات

دارو در راردارب اجتااب شود .اما زنانی کیه سیار هاب از

گستردهاب در این زمیاه روب آنها انجام گرفتیه اسییت.

ریماربهاب روانیی ،میرت ط ریا تنیا  ،ییا ریمیاربهیاب

گیرو دوم داروهییاب جدیییدترب میییراشیییاد کیییه

همولتیک دارند ،ره مصرف دارو در زمان ریاردارب نییاز

م مییوالً از نظییر ناهاجاربزایی اطالعات کم و ناقصی

خواهاد داشت .درمان دارویی صرع در دوران حیامگیی

از آنهیییا در دسیییت میییراشیید (.)Mark et al., 2004

همینه را عوارض فراوانی همرا رود و جاین و نوزادان

زونیسیامید یکیی از میثثرترین داروهیاب گیرو جدیید

ر یهدنیییا آمیید از اییین دور رییاردارب در م ییرض رییروز

ضدصرع میراشد که مورد استفاد فراوان قرار مییگییرد.

ناهاجاربهاب ثارت شد مییراشیاد .در چایین میواردب

در رارطه را اثرات تراتوژنییک زونیسیامید روب جایین در

انتخاب داروهایی که اثرات محافظتی در عوارض ناشیی

زمان راردارب اطالعات زیادب در دسیترت نیسیت .وزن

از درمان ضدصرع داشته راشیاد ،از اهمییت و ضیرورت

مولکیولی کیم ایین دارو و عیدم توانیایی اتصیا آن ریا

زییادب ررخیوردار اسیت ( Wylen and Yankowitz,

پروتئینهاب پالسما ،احتمیا ع یور ایین دارو را از سید

 .)2001تراتولوژب شاخهاب از عگم جاینشااسی است که

جفتی قوت میرخند FDA .ایین دارو را جیـگ گیرو

ره مطال ه عگل ،مکانیسمها و الییوب تکیوین غیرط ی یی

Cدستهرادب نمود است .ره این م ای که شواهد زییادب

جاین میپردازد .از جمگییه داروهییایی کیییه از نظیییر

دا رر اثرات تراتوژنییک ایین دارو روب انسیان وجیود

تراتولوژب مورد توجه قرار گرفتهاند ،داروهاب ضدصرع

نییدارد ( .)Tatum et al., 2000داروب زونیسییامید در

میراشاد .زیرا ،اغگب ترکی ات موثر این داروهیا احتمیا

رد  Cراردارب قرار دارد و ف ط در صورتی میتیوان آن

مییییدهاییید

را در این دوران تجویـ نمود که مایاف آن ریر خطیرات

رییروز ناهاجییاربهییاب جایاییی را افییـای

( .)Moore et al., 1998رییر اسییییات تح ی ییییات

احتمالی دارو رراب جاین غگ ه نماید .مصرف هر دارویی

موجییییود 7-01 ،درصیید از جاییییینهییییایی کییییه

میتواند خطراتی رراب راردارب داشته راشد و از آنجیایی

مادرانیییینان در م ییییرض داروهییییاب ضییدصییییرع

که همه خطرات شااخته شد نیسیتاد ،رهتیرین اقیدام آن

قییرار گرفتهانید ،دچیار ناهاجیارب جایایی مییشییوند

است که تا حد امکان از مصرف دارو در زمیان ریاردارب

( .)Bastaki et al., 2001در حیالیکه این رقیم در کیل

اجتایاب شیود ( .)Product Information, 2000چیون
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ت دادب از خانمهاب راردار ره عگیت تنیا هیاب شیدید

دامپـشکی داننیا آزاد اسالمی ت ریـ رود .زمان مناهد

ناگـیر از مصرف دارو حتی در زمیان ریاردارب هسیتاد،

تنکیل پالک واژنی ،روز صفر آرستای در نظر گرفته شد

رررسی اثرات اسیتفاد از دارو ریر جایین حیاهـ اهمییت
میراشد .را توجه ریه ف یدان مطال یات جیام در میورد
اثرات داروها رر سیستم اسکگتی و رهخصوص اندامهیاب

( .)Hafez, 1970موشهاب آرستن رهطور تصادفی در دو
گرو شاهد و تیمار را زونیسامید قرار گرفتاد .موشهاب
گییرو تیمییار داروب زونیسییامید (شییرکت ،Wochhard
کنیییور هاییید) را ریییا دوز Product ( 211 mg/kg

جاین ،در این مطال ه س ی شید اثیرات ناهاجیاربزاییی

 )Information, 2000در روزهاب نهم ،دهم ،ییازدهم و

داروب ضدصرع زونیسامید رر سیستم اسیکگتی نیوزادان

دوازدهم از آرستای (دور ارگانوژنـ) ریهصیورت گیاواژ

موشهاب صحراهی مورد رررسی قرار گیرد.

دریافت کردند ( .)Hejazi et al., 2014موشهاب گیرو

مواد و روشها
مطال ه حاضر از نوع تجرری آزماینیاهی ریود و در
سییا  0131در مرکییـ تح ی ییات داننیییا آزاد اسییالمی
ت ریـ انجام شد .در این مطال ه  02سر میوش صیحراهی
نر رالغ را  13سر موش صحراهی میاد ریالغ ریا مییانیین
وزنی  251±11گرم جهت جفتگیرب و راردارشدن ره-
طور تصادفی انتخاب شدند .پس از انت ا میوشهیا ریه
محل نیهدارب حیوانیات در مرکیـ تح ی یات داننیکد
دامپـشکی داننیا آزاد اسالمی ت ریـ ،رهماظور پرهییـ از
استرت و سازگارشدن حیوانات را محیط جدیید ،هیی -
گونه آزماینی ره مدت یک هفته روب میوشهیا انجیام
ننیید .حیوانییات در محیطییی رییا دمییاب  22±2درجییه
سگسیوت ،رطورت  13درصد ،شیدت نیور  111لیوکس
در مرکـ اتاق و دور هاب متوالی  02سیاعته روشیاایی و
تاریکی نیهدارب شدند .آب و غذاب مااسب (کاسیانتر )
رهانداز کافی در دسترت حیوانات قرار گرفیت .در ایین
مطال ه کگیه مالحظات اخالقی و پروتکلهاب کیار روب
حیوانات آزماینیاهی ،میورد تاییید کمیتیه نظیارت ریر
ح وق حیوانات آزماینیاهی مرکـ تح ی یات داننیکد

شاهد نیـ در روزهاب مناره محگو نرمیا سیالین را ریه
همان میـان دریافت کردند .در پایان دور آرسیتای ارتیدا
وزن نوزادان رهدنیا آمد توسط تیرازوب دیجیتیالی مید
( wtbساخت شرکت  ،radwagکنور لهستان) ،را دقیت
 1/10گرم محاس ه شد و قد نوزادان را استفاد از کولیس
را دقت  1/0میگیمتیر انیداز گییرب و ث یت شید .سیپس
نوزادان از نظر ناهاجاربهایی ماناید ت یداد نیوزادان ریا
چرخ

غیرط ی ی دست و پا ،ت داد نوازدان را چرخ

غیرط ی ی ردن ،ت داد نوزادان ریا چروکییدگی پوسیت و
خونریـب موض ی و ت داد نوزادان را نارسیاهی دم ،زییر
استریومیکروسکپ مد نیکون (سیاخت کنیور ژاپین)
مورد رررسیی قیرار گرفتاید و در نهاییت ریراب مطال یه
اختصاصییی مورفولییوژب اسییتخوانهییا ،نییوزادان پییس از
کنته شدن رهروش انسیانی ریه ظیروف حیاوب اتیانو
جهت رنگآمیـب رد آلیـارین انت ا داد شدند (Afshar

 .)et al., 2009ر د از رنگآمیـب رد-آلیـارین که تمامی
استخوانها ره رنیگ قرمیـ قاریل منیاهد شیدند ،طیو
استخوانها ریهوسییگه استریومیکروسیکوپ و ریا کمیک
عدسی چنمی مدرج انداز گیرب شد .در هر نوزاد طو
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میییانیین وزن نییوزادان در گییرو شییاهد 3/32±1/01

اسییتخوانهییاب رییازو ،زنیید زیییرین ،زنیید زرییرین ،ران،
درشتنی و نازکنی انداز گیرب شد.

سانتیمتر و در گیرو تیمیار ریا زونیسیامید 5/75±1/03

تحلیل آماری دادهها :داد ها رهصورت میانیین±خطیاب

سانتیمتر محاس ه شد که از این لحا نیـ ریین دو گیرو

اسیییتاندارد مییییانیین ( )mean±SEMاراهیییه و توسیییط

اختالف م ایدار ( )p<1/1110وجود داشت (جدو .)0

نرمافیـار  SPSS13تحگییل شیدند .روش آمیارب T-test

از شمارش پارامترهاب وقوع ناهاجارب ظاهرب همچیون
ت داد نوزادان را چرخ

رراب رررسی م ایسه وجود اختالف رین گرو ها اسیتفاد

غیرط ی ی دسیت و پیا ،ت یداد

شد .م دار  p>1/15رراب ت یین سیط م اییدار ریودن

نوازدان را چرخ

اختالفات رین گرو ها در نظر گرفته شد.

چروکیییدگی پوسییت و خییونریییـب موض ی ی و ت ییداد

غیرط ی یی ریدن ،ت یداد نیوزادان ریا

نوزادان را نارساهی دم 01 ،مورد نوزاد ناهاجیار (11/21

یافتهها

درصد) در گرو تیمار ث ت شید .ریین دو گیرو از ایین

میانیین قد نوزادان درگرو شاهد  4/71±1/01گرم و

لحیا اخیتالف م اییدارب ( )p<1/110وجیود داشیت

در گرو تیمار را زونیسیامید  1/33±1/13گیرم محاسی ه

(جدو .)0

شد که از این لحیا ریین دو گیرو اخیتالف م اییدار
( )p<1/1110وجود داشت (جدو .)0
جدول  -1میانگین رشد (انحراف ±خطای استاندارد میانگین) و تعداد ناهنجاری ماکروسکوپی نوزادان در گروههای شاهد و تیمار با زونیسامید
شاهد

تیمار

(نرمالین سالین)

( زونیسامید )222mg/kg

گروهها

ت داد موشهاب مادر

03

03

ت داد نوزادان ردنیا آمد

32

51

ت داد نوزادان زند (درصد)

(32 )%011

(41 )%30/01

ت داد نوزادان مرد (درصد)

(1 )%1

(01 )%03/33

میانیین وزن نوزادان ±انحراف استاندارد (سانتیمتر)

3/32±1/01

5/75±1/03

میانیین قد نوزادان ±انحراف استاندارد (گرم)

4/71±1/01

1/33±1/13

(1 )%1

(5 )%00/32

ت داد نوازدان را چرخنی غیرط ی ی ردن (درصد)

(1 )%1

(1 )%3/37

ت داد نوزادان را چروکیدگی پوست و خونریـب موض ی (درصد)

(1 )%1

(2 )%4/35

ت داد نوزادان را نارساهی دم (درصد)

(1 )%1

(1 )%3/37

پارامترها

ت داد نوزادان را چرخ
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میانیین طو استخوان رازو ( :)Humerusمییانیین طیو

میانیین طو استخوان ران ( :)Femurمیانیین طو ایین

ایییین اسیییتخوان در گیییرو تیمیییار ریییا زونیسیییامید

استخوان در گرو تیمار را زونیسیامید  5/343 ± 1/14و

 5/752 ± 1/12و در گییییرو شییییاهد 3/053 ± 1/11

در گرو شاهد  3/471 ± 1/05سانتیمتر رود کیه از ایین

سانتیمتر رود که از این لحا رین گیرو تیمیار و شیاهد

لحا رین دو گرو تیمیار و شیاهد اخیتالف م اییدارب

اختالف م ایدار ( )p<1/1110وجود داشت (جدو .)2

( )p<1/1110وجود داشت (جدو .)2

میانیین طو استخوان زنید زریرین ( :)Radiusمییانیین

میانیین طو استخوان درشتنی ( :)Tibiaمیانیین طیو

طو این استخوان در گیرو تیمیار ریا زونیسیامید 1/17

این استخوان در گرو تیمار را زونیسامید 5/343 ± 1/14

 4/331±و در گرو شاهد  3/053 ± 1/11سانتیمتر رود

و در گرو شاهد  3/471±1/05سانتیمتر رود کیه از ایین

که از این لحا ریین دو گیرو تیمیار و شیاهد اخیتالف

لحا رین دو گرو تیمیار و شیاهد اخیتالف م اییدارب

م ایدار ( )p<1/1110وجود داشت (جدو .)2

( )p<1/1110وجود داشت (جدو .)2

میانیین طو استخوان زند زیرین ( :)Ulnaمیانیین طو

میانیین طو استخوان نازکنی ( :)Fibulaمیانیین طیو

این استخوان در گرو تیمار را زونیسامید 5/533 ± 1/14

این استخوان در گرو تیمار را زونیسامید 5/571 ± 1/14

و در گرو شاهد  7/041 ± 1/13سانتیمتر رود که از این

و در گرو شاهد  7/00 ± 1/17سانتیمتر رود که از ایین

لحا رین دو گرو تیمیار و شیاهد اخیتالف م اییدارب

لحا رین دو گرو تیمیار و شیاهد اخیتالف م اییدارب

( )p<1/1110وجود داشت (جدو .)2

( )p<1/1110وجود داشت (جدو .)2

جدول  -2مقايسه مقادير میانگین  ±خطای استاندارد پارامترهای طول استخوانهای اندامهای بدن نوزادان (سانتیمتر) بین گروههای مورد مطالعه
گروه

شاهد (نرمال سالین)

تیمار (زونیسامید)
222mg/kg

پارامترها

استخوان رازو

7/003 ±1/1741a

0/04 ± 5/1b

استخوان نازکنی

7/003 ±1/1741a

5/343 ±1/405b

استخوان درشتنی

3/47 ± 1/0535

5/343 ±1/1405

a

5/543 ±1/1453

b

b

4/374 ±1/027

استخوان ران

a

استخوان زندزیرین

7/041 ±1/1303a

5/533 ±1/1413b

استخوان زندزررین

3/053 ±1/1173a

4/1331 ±1/1753b

 :abحروف متفاوت در هر رديف نشاندهنده اختالف معنیدار بین گروهها میباشد ()p>0/0001

مورفولوژب استخوانهاب نیوزادان :در گیرو تیمیار ریا
زونیسامید ،ناهاجاربها از نوع وجود انحراف در سیتون

دنید هیا ( )wavy ribو تنیکیل نیاقا اسیتخوانهیاب
جمجمه شااسایی شد (شکلهاب  0تا .)1

ف رات یا اسکولیوزیس( ،)scoliosisفیرم میوجیشیدن
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شکل  -1سمت راست :نمای پشتی از محور ستون فقرات نوزاد موش صحرائی گروه شاهد .سمت چپ ::نمپای پشپت از محپور
ستون فقرات نوزاد موش صحرائی گروه تیمار با زونیسامید با تظاهر ناهنجاری انحراف ستون مهرههپا (( )scoliosisرنپ آمیپیی
رد -آلییارين با درشتنمايی .)×11

شکل  -2سمت راست :نمای جانبی از استخوانهای جمجمه نوزاد موش صحرائی گروه شاهد .سمت چ ::نمايی از استخوانهای
جمجمه نوزاد مپوش صپحرائی گپروه تیمپار بپا زونیسپامید بپا تظپاهر مپدم تشپکیل اسپتخوان آهیانپه ()parietal bone defect
(رن آمییی رد -آلییارين با درشتنمايی .)×21
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شکل  -3سمت راست :نمای پشتی از دندهها و ستون فقرات نوزاد موش صحرائی گروه شاهد .سمت چ ::نمای پشت از دنپدههپا و
ستون فقرات نوزاد موش صحرائی گروه تیمار با زونیسامید با تظاهر ناهنجاری فرم موجی دنده ( )wavy ribو انحراف ستون مهرههپا
(رن آمییی رد -آلییارين با درشتنمايی .)×21

بحث و نتیجهگیری

پراکاش و همکاران

در اییین مطال ییه مصییرف زونیسییامید در دوران آرسییتای

گاراپاتین ،اختالالت م ایدارب را در جهت کیاه

راعث کاه

کل ت داد نوزادان متولدشد  ،کاه

نوزادان زنید  ،کیاه

ت یداد

مییانیین وزن نیوزادان و کیاه

در سا  2113اسیتفاد از داروب
وزن

و قد جاینهاب موش سورب رههمرا داشت ( Prakash

 .)et al., 2008در مطال ییه مونتییوریس در سییا ،2111

میانیین قد نوزادان شد که ریانیر این مطگیب اسیت کیه

روب  13زن راردار م تال ره صیرع ،مصیرف گاریانیتن ریا

داروب زونیسامید میتواند را ع ور از سد خیونی جفیت

وزن جاین همیرا ریود ( .)Montouris, 2003در

کاه

تیاثیرگیذار راشید.

مطال ه حاضر از نتیای مورفیومترب قید و وزن نیوزادان

قد و وزن نوزادان میتواند ره عگل مختگفی راشید

تحتتأثیر را داروب ضد تنا زونیسامید چاین ررمیآید

محتییواب

که اثر این دارو در دور ارگانوژنـ (رهوجود آمدن جوانه

پروتئیای کل جاین تحت اثیر دارو مییداناید .همچایین

اندامها) می تواند رر مد غضروفی و ییا مـاننییم اولییه

تغییرات دژنراتیو در جفت و نیـ پیار شیدن عیروق در

استخوانها اثر گذارد و راعث کاه

قد و وزن جاینهیا

آنومالیهاب مادرب و در واق تأثیر دارو رر تغذیه جایین

و نوزادان شود .از دیییر نتیای ریهدسیت آمید در ایین

را در این مورد موثر دانستهاند ( .)Nau, 1981در مطال ه

مطال ییه وقییوع ناهاجییارب ظییاهرب در نییوزادان مییوش

رر کمیت و کیفیت ریارورب و زایی
کاه

کییه ررخییی از مح ییین دلیییل آن را کییاه
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غیرط ی یی

ضدصرع وییاریاترین ریا دوز  451 mg/kgدر روزهیاب

غیرط ی ی ردن ،چروکیدگی پوسیت

 03 ،05و  07رررسی شد و منخا گردید که این دارو

و نارساهی دم رود .در مطال هتراری و همکیاران در سیا

راعث مرگ جاین ،س ط ،کاه

 0130رییا رررسییی اثییر تراتوژنیییک داروب ضدصییرع

ف رات ،متاکارپ ،متاتارت و راد انینیتان مییشیود .در

فایتوهین در جاینهاب میوش سیورب ،فراوانیی وقیوع

مطال ه اینان ،س ط جاینها ریا دفی جایین خیونآلیود

ناهاجارب  53درصد گـارش شد رود که در م ایسیه ریا

وغناگ آن همرا رود (.)Padmanabhan et al., 2010

مطال ه حاضر (اثر تراتوژنیک زونیسامید) از میـان وقیوع

در رررسییی حاضییر ،مصییرف داروب زونیسییامید راعییث

رییاالیی ررخییوردار اسییت ( .)Torabi et al., 2012در

کییاه

م ایییدارب در میییانیین طییو اسییتخوانهییاب

مطال ه افنار و همکاران در سیا  0133ریا رررسیی اثیر

اندامهاب حرکتی گرو تیمار نس ت ره گرو شاهد شید.

تراتوژنی داروب ضدصرع گاراپاتین در جاینهاب میوش

چاین می تیوان اظهیار داشیت کیه زونیسیامید ریر مید

 Bulb/Cمیـان وقوع ناهاجارب  44درصد گیـارش شید

غضروفی و یا مـاننیم اولیه جوانه اندامهاب حرکتی اثیر

که در م ایسه را مطال یه حاضیر از مییـان وقیوع ریاالیی

گذاشته است .رهطورکگی را توجه ره کاه

در مییانیین

ررخوردار است ( .)Afshar et al., 2009مح یین دلییل

قد و وزن نوزادان گرو تیمار میتوان نتیجهگییرب کیرد

اصییگی رییروز ناهاجییارب مییادرزادب ر یهدن ییا مصییرف

که کاه

طو استخوانهاب انیدامهیا نییـ در رارطیه ریا

داروهاب ضدصرع را در تولید رادیکا هاب آزاد توسیط

کاه

این داروها ریان داشتهاند .رهعالو  ،وجود اختال ژنتیکی

استخوان در استخوانهاب اندام هاب گرو تیمار کمتیر از

در هیدرولیـ این متارولیتها ،ناهاجاربزایی این میواد را

گرو شاهد است .در واقی وضی یت اسیکگتی انیدامهیا

میدهد ( .)Mark et al., 2004در مطال هاب کیه

طورب است که ننان میدهید رشید انیدامهیا ریه دلییل

توسط ع یدالرزاق و همکیاران در سیا  2115صیورت

استفاد از داروب زونیسامید ره ت ویق افتاد اسیت .ایین

گرفته رود منخا گردید کیه مصیرف داروهیاب ضید

یافته ننان میدهد کیه ریهطیور کگیی اسیتفاد از داروب

صرع در دور آرستای موشهاب سیورب اثیرات کیاه

زونیسامید در مرحگه ارگانوژنـ موجب اختال در رشید

رشد جایای داخل رحمی داشته و این تظاهرات را قطی

جاین موش میگردد .در مورفولیوژب سیسیتم اسیکگتی

تغذیه رسانی آمیایواسییدها ریه جایین همیرا مییراشید

نوزادان موشهاب صیحراهی ریا روش رنیگآمییـب رد-

( .)Abdulrazzaq et al., 2005در مطال یه پادمانارهیام و

آلیـاین ،ناهاجاربهاب اسکگتی همچون دند هاب موجی

همکیییاران در سیییا  2101اثیییرات تراتیییوژنی داروب

شییکل ،انحییراف سییتون ف ییرات و عییدم تنییکیل کامییل

افـای
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جمجمه در گرو هاب تیمار را زونیسامید دیید شید .در

دارد و کم ود آن ماجر ره کاه

مطال ه اب که توسیط ریاران و همکیاران در سیا 2113

در حین استخوانسیازب خواهید شید ( Farhad et al.,

روب اثرات والپروات سدیم رر سیسیتم اسیکگتی جایین

.)2002; Voudris et al., 2002

موش صیحرایی انجیام داد ریود ،نییـ اشیار ریه نتیای

رسوب امیال کگسییم

در مجموع ،نتای مطال ه حاضر ننان میدهید کیه

منارهی همچون وض یت اسیکولیوزیس و فیرم میوجی

مصرف داروب زونیسامید در دوران راردارب و همزمیان

شیدن دنید هیا شید اسیت ( )Baran et al., 2006در

را ارگانوژنـ داراب پتانسیل ناهاجیاربزاییی ریر سیسیتم

مطال هاب که توسط رحمانی و همکاران در سیا 2113

اسکگتی جاین موشهاب صحرایی رود و میتواند راعث

انجام شد اسیت ،ریهدن یا مصیرف داروب ضید صیرع

اختال در رشد آنها شیود .رایاررایین ،اسیتفاد از داروب

الموتریژین در دور آرستای ،ناهاجیاربهیایی در سیتون

زونیسامید در دور آرستای ره عاوان یک فیاکتور خطیر

ف رات (اسکگیوز و کیفوز) ،ناهاجارب انیدامهیا (آمگییا و

رراب تکامل و رشد جاین محسوب شید و مصیرف آن

میکرومگیا) و ناهاجارب جمجمه (آنانسفا و اگـنسیفا )

در این دوران توصیه نمیشود.

گییـارش شیید رییود کییه در م ایسییه رییا اثییرات داروب
زونیسامید مطال ه حاضیر ،اثیرات تراتیوژنی قیوبتیرب

سپاسگزاری

محسوب میشیود ( .)Rahmani et al., 2006تح ی یات

ردینوسیگه از زحمیات کارشااسیان محتیرم رخی

ننان می دهد اختالالت اسیکگتی را در جایینهیایی کیه

عگوم تنریحی داننکد دامپـشکی داننیا آزاد اسالمی

مادراننییان طییی دوران رییاردارب داروهییاب ضیید ص یرع

ت ریـ ،جااب آقایان ارراهیم حسنزاد و عگی رسولی کیه

ایین داروهیا در

در نیهدارب حیوانات و آماد سازب نمونهها میا را ییارب

متارولیسم کگسیم ،ویتامین  Dو فسیفاتاز قگییاهی نسی ت

رساندند ،تنکر مینماهیم .در ضیمن نویسیادگان اعیالم

داد .ویتامین  Dدر جذب کگسییم و دفی فسیفات ن ی

میدارند که هی گونه تضاد مااف ی ندارند.

دریافت کیرد انید ،مییتیوان ریه ن ی
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Abstract
Zonisamide is one of the most effective medications for epilepsy, which has teratogenic
properties; and is widely administrated in patients. The present study aimed to evaluate the
WHUDWRJHQLF HIIHFWV RI ]RQLVDPLGH RQ QHZERUQ UDWV¶ VNHOHWDO V\VWHP GXULQJ IHWDO SHULRd.
Therefore, 12 mature male rats were mated with 36 female rats and the female rats became
pregnant. The pregnant rats were randomly divided into two equal groups of treatment and
control.. The treatment group received 200 mg/kg zonisamide on days 9, 10, and 11 of
pregnancy via gavage. The control group also received the same amount of normal saline
solution on the same days of pregnancy via gavage. Length and weight of the newborn rats were
measured using caliper and digital weigh. Then, the newborns were evaluated in terms of
apparent anomalies under the stereomicroscope. Eventually, Alizarin Red staining was
conducted in order to study bones. Data were analyzed using T-test. The mean length of arm,
ulna, radius, thigh, tibia, and fibula was significantly different between the two groups. Alizarin
Red results suggested that the treatment group had anomalies such as scoliosis, wavy rib,
imperfectly formed bones of the skull. The results of the study indicated that administration of
zonissamide during pregnancy causes fetal growth disorders and retards fetal growth therefore it
is considered as a risk factor for fetal development in this species.
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