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P-17-22
المللی فیزیولوژي و فارماکولوژي اولین کنگره بینپوسترخالصه مقاالت فارسی بخش 

و بیست و دومین کنگره فیزیولوژي و فارماکولوژي ایران

بررسی اثرات دیازینون بر هیستومورفومتري بافت روده جنین موش کوچک 

Balb/cآزمایشگاهی نژاد 

3غالمرضا کاکا،2، مهناز آذرنیا1شبنم رحیمی

دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران-1
گروه علوم جانوري، دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران-2

ایرانتهران،) عج(اهللا علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی بقیهمرکز-3

گیري ساختار بافتی روده نمو جنین و شکلودر این مطالعه اثر سمی دیازینون بر رشد.کشی ارگانوفسفره استدیازینون حشره:مقدمه
.استجنین موش کوچک مورد بررسی قرار گرفته

ب، امولسیفایرف و گروه کنترل دیازینون دریافت نکرد، گروه شم ال.تایی تقسیم شدند5گروه5موش کوچک بهسر25تعداد:روش
صورت همیکرولیتر ب13و 3/1ترتیب به مقداررا بهدیازینونبوالفگروه تجربیومیکرولیتر2/5و 52/0ترتیب به مقداررا به

. استنشاقی دریافت کردند
. گونه اختالف معناداري بین گروه کنترل و دو گروه شم مشاهده نگردیدظاهري و هیستومورفومتري هیچهايدر تمام بررسی:هایافته

شده همراه با جفت جلدي، جایگاه جنین جذبریزي زیرشده، خونجفت آتروفیجنین وهایی نظیردر گروه تجربی ب ناهنجاري
سطح نشان داد که کاهش معناداري در میانگین تعداد پرزها در واحدب الف وهاي تجربیها در گروهروده جنین. اضافی دیده شد

هاي تجربی در مقایسه با گروه ها اختالف معناداري در گروهرودهگرچه میانگین طول بزرگترین پرز. نسبت به گروه کنترل وجود دارد
هاي تجربی الف در گروه تجربی ب نسبت به گروهطول پرزها ازر هاي گابلت در سطحی برابمیانگین تعداد سلول. کنترل وجود نداشت

ها در مقاطع عرضی پرزها در گروه تجربی میانگین ضخامت اپیتلیوم روده جنین. گرچه افزایش معنادار نبود،کنترل افزایش نشان دادندو
و گروه ها دردن تعداد هستههمچنین در بررسی مقاطع عرضی پرزها میانگی. الف نسبت به گروه کنترل افزایش معناداري نشان دادند

. تجربی نسبت به گروه کنترل اختالف معناداري نشان ندادند
هاي ظاهري در جنین شده و همچنین موجب اختالالت سبب بروز ناهنجاريمصرف مقادیر باالي دیازینون در موش باردار:نتیجه گیري

.شودها میدر روند تکامل بافت روده جنین

ینون، روده کوچک، جنین، موش، ناهنجاريدیاز:کلیديکلمات
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