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P-17-01
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

هاي نوزادان موشي درکبدهاييبررسی اثرات کلسترول باالي مادر در ایجاد ناهنجار
صحرایی

١مسعود عمادي،1امراهللا ساالرزهی چاهی،1زاده قاسمی، عباس حسینی1امیر سیاحی،2حسین فتاحی،1فاطمه جویبار

ون، ایرانر، کاز، دانشگاه آزاد اسالمیواحد کازرونو نخبگان، باشگاه پژوهشگران جوان-1
ایرانکازرون،دانشگاه ازاد اسالمی،واحدکازرون،گروه میکروبیولوژي،-2

صورت کمبود وزن کودك خطراتی هستند که مادر باردار را در، زایمان زودرس و باالخونفشارهاي قلبی و عروقی،بیماري:مقدمه
شناسی اندام کبد در بافتدر این پژوهش با استفاده از ایجاد کلسترول باالي تجربی در رت عوارض . کنندافزایش کلسترول تهدید می

.رفتبررسی قرار گموردمتولد شده نوزادان 
سر موش صحرایی 30تعداد . موش صحرایی نر و ماده نژاد ویستار صورت گرفتسر 45این مطالعه تجربی روي : هامواد و روش

سر موش در 10(هفته، 6به مدت % 2و % 1کننده رژیم غذایی حاوي کلسترول گروه کنترل، تجربی دریافت3صورت تصادفی به ماده به
رژیم غذایی . شدندمدت یک هفته قرار دادهسر موش نر در هر قفس به5گیري تعداد تقسیم شدند و  براي انجام جفت) هر قفس

در همه . صورت خوراکی از دو هفته قبل شروع بارداري و تا پایان دوره بارداري و شیردهی رژیم غذایی پرچرب ادامه پیدا کردبه
ون آورده و مورد مراحل پژوهش اصول اخالقی رعایت شد و بعد از پایان دوره شیردهی با استفاده از بیهوشی بافت کبد نوزاد  بیر

.بررسی و رنگ آمیزي قرار گرفت
توسطکبديهايسلولنکروزمحل. دشومشاهده میو نکروزهاي انعقادي در سراسر بافت پارانشیم کبد  سینوسیاحتقان: هایافته

ها در کبدي هپاتوسیتهايسلولدرچربیتجمعدلیلبهچربدژنراتیوتغییراتازشواهدياما.قابل شناسایی بودلنفوسیتهايدانه
.نداردوجودکبد نوزادان 

و افزایش کلسترول شود در مادران باردار باعث آسیب به کبد، در نوزادان میدهد کلسترول باالنتایج پژوهش حاضر نشان می:نتایج
.هاي کبدي مطرح کردعنوان یک عامل خطر احتمالی در ایجاد ناهنجاريتوان بهمادر را می

کلسترول، بارداري، کبد، موش صحرایی: کلمات کلیدي
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