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 چکیده

 این مطالعـه بـه منظـور    .باشد ی م کاربامازپین شناخته شده    يها  يناهنجاراز   ها  ناخن يپالزوپی ها  و ی لوله عصب  صینقا  : زمینه و هدف  
 . انجام شدموش چشمی يها يناهنجار القاء بر کاربامازپین داروي اثیرت یبررس
 

ـ  و به ترتندم شدی و دو گروه کنترل تقسی به دو گروه تجرب   Balb/cاز نژاد     سر موش باردار   40 یالعه تجرب ن مط یدر ا : روش بررسی  ب ی
در (ن یسال نرمال  در20نییتو ن وی و نرمال سالII)وI  یربجدر گروه ت(ن ی کاربامازپي از دارو روزانهلوگرمیگرم بر ک یلی م30  و15 يدوزها
 يدر روز هجـدهم بـاردار   . دریافـت نمودنـد  ی روز پانزدهم و به صورت داخل صفاقلغایت ي باردار  ه از روز ششم دور    ) کنترل يها  گروه
ـ آم  مـورد رنـگ  ي ناهنجـار ي دارايهـا  نی طول بدن، جنيریگ ن و اندازهی و پس از توزندها از رحم خارج شد     نیجن  ی و بـافت ی اسـکلت يزی

 .قرارگرفتند
 

. )>05/0P (افته بودیسه با کنترل کاهش ی در مقايدار ی به صورت معنی تجربيها در گروه ی دمين وزن بدن و طول سر    یانگیم :ها   یافته
 6/16 و 3/13در ، کوتاهی انگشتان  درصد8/10 و 7در بدشکلی جمجمه   به ترتیب گرم بر کیلوگرم   میلی 30و   15در گروه آزمایشی با دوز      

نقایص چشمی به ترتیـب در  . ها مشاهد شد از جنین درصد  2/9 و   2/10 در   و کوتاهی دم   درصد   7/11 و   8/7در  ، کوچکی ماندیبول    درصد
ـ  بـه صـورت بـاز بـودن     یص چشـم ینقا. هاي گروه آزمایشی یک و دو مشاهده شد  درصد از جنین   5/7 درصد و    6/8 ـ ک ی ، چشـم ا دو ی

 .دیه مشاهده گردی قرنوه ی شبکیخوردگ نیچ ،یوم عدسیتل ی در شکل اپیراتیی، تغیاگزوفتالم
 

 را در ی چشـم ي ناهنجـار ،توانـد  یم مراحل اروگانوژنز موش یدر ط  نیکاربامازپ ين مطالعه نشان داد که مصرف دارو      یا :گیري نتیجه
 .دین القاء نمایجن

 
  ، موشیص چشمی، نقا نی، کاربامازپ يناهنجار :ها کلید واژه
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 مقدمه
 ضدصـرع اسـت کـه       يا از داروه  یکی (CBZ)ن  یکاربامازپ

ن دارو در درمـان حمـالت       یـ ا.  دارد يا  گسـترده  یبـالین استفاده  
ــیجز ــاثsymptomatic و cryptogenic یـ ــی تـ  . داردياریر بسـ

، درد  کلونیـک - تونیـک  ین در درمـان حمـالت عمـوم       یهمچن
 ی مناسـب یی کـارا یز اخـتالالت روحـ  یـ قلو و ن  عصب سه  یعصب
م بـوده و توسـط زنـان    العـاده مـوثر و بـا دوا       ن دارو فوق  یا .دارد

ن ی کاربامـازپ ییایمیبـه لحـاظ شـ   . شـود  یمار استفاده مـ   یباردار ب 
 یتوانـد بـه آسـان    ی است که می و محلول در چرب    ی خنث یبیترک

). 2و1(د   بـدن عبـور کنـ      ير غشـاها  ی و سـا   ي مغـز  یاز سد خون  
ن یر کاربامـازپ  یکه تـاث  ند  ا نشان داده  یبالین يا  سهیشات مقا یآزما

ــا ف  ــادل بـ ــینوبارباگرچـــه معـ ــال، فنـ ــمین، پرییتـــو یتـ دون و یـ
آنهـا     نسـبت بـه    يت کمتـر  ی سـم  ی ول ،باشد  ید م یاس  کییوالپرو

 ).3 (دارد
برابـر   2-3 بـا   ي بـاردار  ی ضدصـرع در طـ     يمصرف داروها 

ن یا . همراه است  ي مادرزاد يها  يناهنجارش احتمال بروز    یافزا
، شـکاف لـب و شـکاف       یص قلب ی شامل نقا   عمدتاً ها  يناهنجار
 از  یمـ ین عال ی بـوده و همچنـ     ي لوله ادرار  يها  يناهنجارکام و   

ــا ییــتغ  را نشــان ی ذهنــيهــا ییر شــکل صــورت و کــاهش توان
ــ ــاوت). 2 (دهــد یم ــاثینظــرات متف ــاره ت ــرات تراتوژنی درب ک ی

بـاً اکثـر محققـان معتقدنـد کـه      ی اما تقر،ن وجود دارد  یکاربامازپ
جـاد  ی انی که در اثـر اسـتفاده مـادر از کاربامـازپ      ییها  يناهنجار

 .م کردیتقسماژور و مینورتوان به دو گروه عمده      یشود را م    یم
ــا يناهنجــار ــاژوريه ــامل  م ــاش ــورت-يا ص جمجمــهی نق  یص

(craniofacial)، یعصــب  ص لولــهی و نقــای قلبــيهــا يناهنجــار 
(NTDs) نور شـامل کـاهش رشـد،    ی م يها  يناهنجارباشد و     ی م

 یی انتهــايهاا بنــدیــ هــا و  نــاخنيپوپالزی و هــاینیر تکــویتــأخ
 ).4و2 (باشد یانگشتان م
 بر اثر استفاده مادر از      ی چشم ي مادرزاد يها  يناهنجاربروز  

ــازپ ــ در ايدیــن موضــوع جدیکاربام ــین زمی ــه م ). 5 (باشــد ین
Sutcliff ــورد جد ــار م ــ چه ــارد از ی ــا يناهنج ــميه  را ی چش
 ي بـاردار  ن نوزادان در دوران   یکه مادران ا  ه است   کردگزارش  

کـرده  اده  ف است یین و به صورت تک دارو     یمازپ کاربا ياز دارو 
ن یـ  در ا يا  چ رابطـه  ی از محققان هـ    ین حال بعض  یا ا ب). 6 (بودند

با توجه به عدم اتفاق نظر محققـان در مـورد       ). 7 (اند  افتهیمورد ن 

 این مطالعـه بـه منظـور      ،ن دارو ی توسط ا  یبروز اختالالت چشم  
 ين رو ی کاربامـازپ  ي دارو یثرات مصرف داخل صفاق    ا یبررس

ــ انجــام  Balb/c نــژاد يهــا  مــوشيهــا نیتکامــل چشــم در جن
 .گردید

 روش بررسی
 عمل نحوه و دارو ،یشگاهیآزما وانیح

وزن بـا   Balb/c بالغ نـژاد  يها موش از یدر این مطالعه تجرب 
ط یوانات در شـرا   یح.  هفته استفاده شد   8-9سن    گرم و  30-28

کده پزشـکی   دانشواناتیاتاق ح و در  کنترل شده  یشگاهیآزما
 ی ال9از ساعت ( ساعته 12 یکی و تاریی با تناوب روشنا   بیرجند

گـراد و رطوبـت    ی درجـه سـانت  22 تـا  20 يو دما ) یی روشنا 21
 خشـک اسـتاندارد و      يغـذا . شـدند     ي درصد نگهـدار   55تا  50

دو هفته پـس  . ط قرار داده شد   یه و در مح   ی ته يآب شرب شهر  
 سـر مـوش     2ط،  یحـ ط و م  ین شـرا  یـ وانات در ا  ی ح يریاز قرارگ 

ک شب در ی يک سر موش نر از همان گونه برایمراه  ه ماده به 
در صـبح روز بعـد    نـال یواژپـالك  ت یـ  رو.داده شد قرار  قفس  
 ين روز صــفر بــارداریــی و تعيریــگ دهنــده وقــوع جفــت نشــان

(GD0) شـد يریـ گ ق اندازهیوزن مادر در طول مدت تحق .  بود . 
 بـه دو گـروه   یف سـر مـوش بـاردار بـه صـورت تصـاد      40تعداد  

 .م شدند یتقس )موش در هر گروه   10( و دو گروه کنترل      یتجرب
 30  و15 افــت کننــدهیب دریــ بــه ترت2 و1 ی تجربــيهــا گــروه

 و نـد ن بودی کاربامـازپ يلـوگرم در روز از دارو  یگرم بـر ک     یلیم
افـت کننـده نرمـال      ین در یگروه کنترل اول به عنوان کنترل روت      

ــ یســال ــ( وان کنتــرل حامــلن و گــروه کنتــرل دوم بــه عن ) یمنف
. ن بودنـد  یسال نرمال  در 20نیی تو درصد1افت کننده محلول    یدر

 که معمـوالً بـه صـورت       یی انتخاب شده دارو با دوزها     يدوزها
در  روز  هـر هـا  نیسه بوده و جن  ی قابل مقا  ،شوند  یز م یتجو یبالین

 روز لغایت (GD6) ياز روز ششم دوره باردار صبح 10ساعت 
 در معـرض دارو  یو به صـورت درون صـفاق   (GD15)پانزدهم  

 .گرفتند قرار 

 مهــــردارو ين از شــــرکت داروســــازیپـــودر کاربامــــازپ 
بـه عنـوان   ) آلمـان /merck( 20ن ییه شد و تـو    یته )رانیا/تهران(

 .الل مورد استفاده قرار گرفتح
 ها نیجن یبررس

هـوش  یهـا بـا اتـر ب     مـوش  (GD18) يدر روز هجدهم باردار   
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  .ها خارج شدند نیو جن رحم آنها باز .ندشد
ن جـدا   یک بـه جنـ    یـ ها بـا بـرش بنـدناف از محـل نزد           جفت

 یتـال ییجی د ين و جفـت جداگانـه توسـط تـرازو         ی هر جن  .ندشد
(Sartarious PT210, Switzerland) هـا   نیجن. دیگرد توزین

 مـورد   ینـ ین جـذب جن   یا مـرده بـودن و همچنـ       یـ به لحاظ زنده    
) پوترمیه(ر حرارت کم  زنده ديها نی و جنندرار گرفتق یبررس

س ی بـا اسـتفاده از کـول       نی هر جنـ   یدم-يطول سر . کشته شدند 
 شـــد و يریـــگ انـــدازه Mitutuyo 500-196ل تــال مـــد یجید

 یعـ یا انحـراف از رشـد طب  یـ  و ي ظـاهر ی خـارج  يها  يناهنجار
کروســـکوپ یومیمـــورد توجـــه قـــرار گرفـــت و توســـط استر

 . شدی بررس(Olympus SZX, Japan) یقاتیتحق
 یبافت و یاسکلت يزیمآ رنگ

ــ ــگي بــرای چشــمي ناهنجــاري دارايهــا نیجن ــآم  رن  يزی
 قـرار   درصـد 95  روز در اتانول   3 ي و برا  ند انتخاب شد  یاسکلت
 دوبـل   يزیـ آم بـا رنـگ    ی اسـکلت  هـاي   ناهنجاري سپس   .ندگرفت

ــآل ــو و لســیاناس و آ رد نیزاری   و)Inouye )8 روشبراســاس  بل
Kimmel – Trammel )9( قرار ی مورد بررسییجز یراتییبا تغ 

 اس رد نیزاریـ  آلها توسـط   استخوانيزیآم ن رنگ یدر ا  .ندگرفت
 یآبـ بـه رنـگ    بلـو  انیآلسـ هـا توسـط    به رنگ قرمز و غضروف  

ــرا.درآمدنـــد ــگي بـ ــآم  رنـ ــافتيزیـ ــا نی جنـــی بـ  ي دارايهـ
ــا يناهنجــار ــميه ــد ی چش ــس از  ند انتخــاب ش ــا پ ــر آنه  و س
 ی خنثـ درصـد 10ن یت در محلول فرمـال ی به منظور تثب يجداساز

 ي معمــول بــراينــدهایت فرایــپــس از مرحلــه تثب. قـرار گرفــت 
 بـا   ی و آغشـتگ   يسـاز  ، شـفاف  يریـ ر آبگ ی بافت نظ  يساز آماده
.  شـدند  يریـ گ ن قالـب  یپـاراف  هـا بـا     نمونـه . ن انجام گرفت  یپاراف

 بـا  يکرومتـر ی م5 يهـا   بـرش پسس و  آماده ینی پاراف يها بلوك
 یالیه روش مقـاطع سـر   بـ (Zeiss rotary-German)کروتوم یم

ن و یلی انتخـاب و بـا هماتوکسـ   ی بـه صـورت تصـادف   و شـد   هیته
 .گردیدند يزیآم ن رنگیائوز

وارد رایانه   SPSS-11.5 ير آمار افزا نرمها با استفاده از      داده
ــ. شــد ــه شــد >05/0P يردا یســطح معن ــداد .  در نظــر گرفت تع

هـا بـه صـورت جداگانـه و          نی و وزن جنـ    ینـ یگز   النه يها مکان
ر ی و اطالعـات براسـاس مقـاد   یشـکم بررسـ    هـر يها  زاده يبرا

 پـس از   Turkeyآزمـون   . ار گزارش شد  ین و انحراف مع   یانگیم
ANOVA ــ يهـا  ن گــروهی بـ  انجــام ی کنتــرل و هــر گـروه تجرب

 ي ناهنجــاريهــا ، تفــاوتی جــذبيهــا نی جنــیفراوانــ. گرفــت
 ی تجربـ يهـا  ک از گـروه  ی کنترل و هر     يها ن گروه ی ب یخارج
 بـه وسـیله    ، بـود  5ش از   یا بـ  یـ  5 هـر گـروه      یکه فراوان  یهنگام
 آزمــون احتمــال  ازر مـوارد ی ســايو بــرااسـکوئر   ين کــاآزمـو 
ن مـوارد  یـ  در اي آماری واحد بررس.تحلیل شد Fisherم  یمستق

 .ن بودیتعداد جن
 ها یافته
 باردار يها موش در هیتغذ و بدن وزن یبررس

 زنـده   يارداران روز هجـدهم بـ     یـ  باردار تا پا   يها همه موش 
ن آنهـا  یقـات در بـ  ی در ارتباط با تزر يا  چ موش مرده  ی و ه  ندبود

 در ارتبـاط بـا وزن خـالص بـدن        يدار یتفـاوت معنـ   . ده نشد ید
 و کنتـرل در     ی تجربـ  يهـا  ک از گروه  ی چی مادر در ه   يها موش

 .ق مشاهده نشدیطول تحق
 ید مثلی توليهامتغیر

 هجـدهم   در روزینیق براسـاس بـرش سـزار   یـ  تحق يها  افتهی

 هاي تحقیق بر اساس برش سزارینی در روز هجدهم بارداري یافته : 1 جدول
 مورد آزمایشهاي  گروه

 متغیرها
 mg/kg 15 mg/kg 30 20تویین  نرمال سالین

 10 10 10 10 تعداد در هر موش باردار

 تعداد  گزینیمکان النه
  میانگین±انحراف معیار

143 
8/1±3/14 

141 
6/1±1/14 

139 
2/2±9/13 

133 
1/2 ±3/13 

 )23/90( 120 )09/92( 128 )3/99( 140 )100( 143 )درصد(تعداد  هاي زنده جنین

 )77/9( 13 * )91/7( 11 * )7/0( 1 )0( 0 )درصد( تعداد بازجذب

 68/0±21/0 ** 72/0±20/0 ** 14/1±19/0 22/1±18/0  میانگین±انحراف معیار وزن جنین

 7/17±1/2 ** 2/18±5/1 ** 9/22±9/1 6/23±9/1  میانگین±انحراف معیار اندازه سري دمی
* 05/0P< , ** 01/0P< 
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تعداد جسـم زرد  .  نشان داده شده است   یک  در جدول  يباردار
در  .سه اسـت یها قابل مقا  گروهین تمام ی در ب  ینیگز و نقاط النه  

ن سـبب بـروز بازجـذب       یق کاربامـازپ  یـ  تزر ی تجربـ  يهـا  گروه
 ی تجربيها  در گروهين موضوع به لحاظ آماری شده و اینیجن
 ).1جدول(بود ار د ی کنترل معنيها  نسبت به گروه2 و 1

ــم ــدن یانگی ــن وزن ب ــرهــا  نیجن ــروه تجربــ   دودر ه  Iیگ
بــه ) گـرم 21/0±68/0( IIیو گـروه تجربـ  )  گـرم 20/0±72/0(

نرمال (ن ی کنترل روت يها سه با گروه  ی در مقا  يدار یصورت معن 
) نیسـال  نرمـال   در20نییتـو (  گرم و حامـل   22/1±18/0) نیسال
 يهـا  نی جن ی دم يطول سر . افته بود ی گرم کاهش    12/0±14/1

 کنتـرل   يها نسبت به گروه   II و   I ی تجرب يها ز در گروه  یزنده ن 
ــ  ــاهش معن ــتيدار یک ــدول(  داش ــازپ  و)1ج ــبب یکاربام ن س

 . گردیـد ها نیش اندازه جن  ی از افزا  يریز جلوگ یکاهش رشد و ن   
 يهـا  نین در جنـ  ی کاربامـازپ  ي متـأثر از دارو    هـا   يناهنجارانواع  
 .شده استآورده  2 در جدول Balb/c موش

 ی، بدشــــکل(Brachyganthia) نیی آرواره پــــایکــــوچک
هـا،    در ستون مهـره ی، بدشکل(Calvaria deformity)جمجمه 

 در اغلــب (Brachydactyly) انگشــتان ی دم و کوتــاهیکوتــاه
هـا   نی از جن يتعداد. دی مشاهده گرد  ي ناهنجار ي دارا يها نیجن

 ).1 شکل(  بودنديدتری شديها يناهنجار يز داراین
 ها جنین در چشمی هاي ناهنجاري
 متوسـط تـا   یهمـراه اگزوفتـالم    ه بـ  چشما دو   یک  یباز بودن   

ــ درصــد 59/8زان یــد بــه میشـد  زان یــو بــه م I ی در گـروه تجرب
عات اغلـب   یضا. دیمشاهده گرد  II یدر گروه تجرب  درصد  5/7

 .)2شکل  (باً متقارن بودندیدوطرفه و تقر

 
 
 
 
 
 
 

 نی کاربامازپيدر معرض دارو نید جنی شدي ناهنجار :1شکل 
 )mg/kg 30ز دو( II یاز گروه تجرب

 
 يهـا  ه در نمونـه یـ وم قرنیـ تل ی نشان داد کـه اپـ  ی بافت يها  افتهی

ک یــن خــورده و اغلــب باری چــ،در معــرض داروقــرار گرفتــه 
ز یـ ه نیافتـه و شـبک  یرشـکل  یی کوچک بوده و تغ    یعدس. ندا  شده

 افتـه بودنـد  یز ن یا آن تمـ   يهـا   هیـ ن خـورده داشـته و ال      یحالت چ 
 ).3 شکل(

 
 
 
 
 
 
 

 
 ها  و باز بودن پلکیبروز اگزوفتالم : 2شکل 
 نی کاربامازپين در معرض دارویدر جن يزیآم قبل از رنگ
 )mg/kg 15ز دو( I یگروه تجرب از

 

 هاي مورد مطالعه در جنینا هاي مشاهده شده و درصد فراوانی آنه انواع ناهنجاري : 2 جدول
 هامتغیر  آزمایشهاي مورد گروه

 mg/kg 15 mg/kg 30 20تویین  نرمال سالین
 10 10 10 10 تعداد هاي باردار موش

 120 128 140 143 تعداد جنین بررسی شده
 )50/7( 9 * )6/8( 11 * )0 (0 )0 (0 )درصد(تعداد  باز بودن چشم
 )7/11( 14 * )8/7( 10 * )0 (0 )0 (0 )درصد(تعداد  کوچکی ماندیبول

 )5/7( 9 * )5/1( 2 )0 (0 )0 (0 )درصد(تعداد  ها رهبدشکلی مه
 )8/10( 13 * )7( 9 * )0 (0 )0 (0 )درصد(تعداد  بدشکلی جمجمه
 )6/16( 20 * )3/13( 17 * )0 (0 )0 (0 )درصد(تعداد  کوتاهی انگشتان
 )2/4( 5 * )3/6( 8 * )0 (0 )0 (0 )درصد(تعداد  ناهنجاري شدید
 )2/9( 11 * )2/10( 13 * )0 (0 )0 (0 )درصد(تعداد  کوتاهی دم

* 05/0P<  
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 يدی کـاهش رشـد شـد      ی چشـم  ي ناهنجار ي دارا يها  نیجن
 بــه صــورت عمــدتاً جمجمــه ی بــه همــراه آن بدشــکل.داشــتند

 و تـــال یپ یتـــال و اکســـ ی پاريهـــا  در اســـتخوانجـــاريناهن
 ی اسـکلت يزیآم رنگ. شد ده یها د   ستون مهره س در   یوزیاسکول

 بـــا اســـتفاده از ی چشـــمي ناهنجـــاري دارايهـــا نین جنـــیـــا
 هاي ناهنجاري از  ين بلو شمار  ین رد و آلس   یزاری آل يزیآم رنگ
هـا، دنـده       بـودن دنـده    یمـوج  ،سیوزی از جمله اسـکول    یاسکلت
ــ چ خــورده وی، دم کوتــاه و پــClinodactyly، یاضــاف ن یهمچن
دیــده شــد  (Hypoplastic mandible) افتــهیبول رشــد نیمانــد

 ).4شکل (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ن موشی در جني  ناهنجاري از چشم دارایبرش بافت : 3شکل 
 CBZي  در معرض داروI یدر گروه تجرب

 
 
 
 
 
 
 

 نی در جنی اسکلتيها يانواع ناهنجار : 4شکل 
 ن بلوین رد و آلسیزاری آليزیآم ا استفاده از رنگب

 
 بحث

ن در ی کاربامــازپين مطالعــه نشــان داد کــه مصــرف دارویــا
 معمـول   يهـا   يناهنجار عالوه بر القاء     ،تواند ی م يدوران باردار 

 .دیجاد نمایز ای نیاختالالت چشم ن دارو،یمنتسب به ا
اسـت   يا  پراکنـده  ي مـورد  يها  بر گزارش  يدییمطالعه ما تا  

 ضدصرع و اختالالت يکه محققان در رابطه با مصرف داروها      
در  Sutcliffن رابطـه   یدر همـ  ). 10و5(انـد    منتشر نمـوده   یچشم

 را ی چشــميهــا يناهنجــارد از یــ چهــار مــورد جد1998ســال 
 دوطرفـه، دو   يایـ ک مـورد آنوفتالم   یـ گزارش کرد کـه شـامل       

 يک مـــورد کولوبومـــایـــ دوطرفـــه و يایـــکروفتالمیمـــورد م
ن مـوارد در نـوزادان چهـار فـرد مختلـف کـه              یا.  بود طرفه کی

ــاردار  ــاه اول ب ــداقل در دو م ــازپي از دارويح ــه ی کاربام ن و ب
 در). 6 (ده شـد  یـ  د ، بودنـد  اده کـرده  ف است ییصورت تک دارو  

 ارتباط  ،دهد ینشان م ز وجود دارد که     ی ن ین رابطه گزارشات  یهم
 جــــادین و ای کاربامــــازپين مصــــرف داروی بــــيدار یمعنــــ

  مثــال در مطالعــهيبــرا . وجــود نــداردی چشــميهــا يناهنجــار
Kroesا،یــ  انوفتالمی اخــتالالت چشــم  ي نــوزاد دارا77 ي رو 

ــکروفتالمیم ــای ــ،ا و کولوبوم ــابقهی ه ــرف دارويا چ س  ي از مص
یافـت   ين نوزادان در زمان باردار    ین توسط مادران ا   یکاربامازپ

 دوطرفـه در  يایـ  انفتالميک مورد مادر نـوزاد دارا     یتنها  نشد و   
ــاردار  ــان بـ ــود از دارويزمـ ــازپي خـ ــراه  ی کاربامـ ــه همـ ن بـ

Vigabatrin  و Dexametasone7 ( استفاده نموده بود.( 
خصـوص در  ه  و بـ ي بـاردار ی در طـ  کهیمادراندر نوزادان   

 احتمـال   ،انـد   اسـتفاده کـرده    نی کاربامازپ ي دارو  از اول  ماهه سه
 ،باشـد  ی مـ ی عصـب ص لولهی از وقوع خطر که عمدتاً نقا      يشتریب

ن القـاء  یبه عالوه مشخص شده که کاربامـازپ    ). 11 (وجود دارد 
توانـد   یز مـ  ین ن ی در تکو  يری و تأخ  یی جز يها  يناهنجارکننده  

 سبب بـروز   ،ن ممکن است  ین بر جن  یر کاربامازپ یتأث). 12 (باشد  
ر شــکل اجــزاء ییــواســطه تغه ن شــود کــه بــیســندرم کاربامــازپ

 بـا  ).13 (شـود  ی مـ ییاسـا صورت و کـاهش متوسـط هـوش شن      
) ینـ ین جنیادیـ  بنيها ز سلولیتما (ESز یستم تمای س يریکارگ به

ن ی مشخص شـده کـه کاربامـازپ       یبافت  ژهی و يز نشانگرها یو آنال 
 امــا در ،کنــد ی را القــاء مــی و انــدودرمیه مزودرمــیــز اولیتمــا

ن دارو یـ ن ایهمچنـ  .گـردد  یز مـ  ی سبب مهـار تمـا     يمراحل بعد 
 یز عصـب یکنـد و سـبب تمـا    یز القـاء مـ    یـ ا ن  ر ین اکتودرم یتکو

کـه   نیلذا با توجه به ا    ). 14 (گردد ی م ینین جن یادی بن يها سلول
 ی و مزودرم یر القائات اکتودرم  یز و تکامل چشم تحت تاث     یتما

ن دارو بتواند ی دور از انتظار نخواهد بود که ا   ،ردیپذ  یصورت م 
 .رگذار باشدی چشم تاثیر تکاملیدر روند مس

دهنـد کـه درمـان بـا         ی از مطالعات نشـان مـ      يا  پاره یاز طرف 
سـتاگموس،  ی مثـل ن ی اخـتالالت چشـم  ،توانـد  ین مـ یکاربامـازپ 

ــیــو د ایــپلوپید  از یدر گروهــ). 15 (دیــجــاد نمای قرمــز اید آب
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 در حرکات   یراتیین تغ یداوطلبان سالم بعد از مصرف کاربامازپ     
ــا آن ا یبــیتعق ). 16(گردیــد جــاد ی چشــم و عضــالت مــرتبط ب

 توسط چشم در اثر     یافت رنگ ی در در  یر اختالالت یطالعات اخ م
ن یـ محققـان ا ). 18و17( اسـت  ن دارو گزارش نموده یمصرف ا 

ن ی کاربامازپ يم دارو یک مستق ی از اثرات توکس   یاختالل را ناش  
 .دانند یه چشم می شبکي روبر

ن یـ ن ای کاربامـازپ یکی مرتبط با اثرات تراتوژن  يپوتزهایدر ه 
ن از ی کاربامـازپ يتوان مـد نظـر داشـت کـه دارو     یز م ینکته را ن  

ق یـ  و از طرxenobioticsواسطه ه  و بarene oxideر یق مسیطر
ــم ــیانجی ــید، هی اپوکس ــیدروکس ــود یله م ــ). 19 (ش دها یاپوکس

هـا    بـه مـاکروملکول    یممکن است به واسطه اتصـال کوواالنسـ       
ته یسـ یک داشـته باشـند، تراتوژن  یـ ا تراتوژنیـ ک یـ خـواص موتاژن 

  مــوش کــامالًي و رویوانیــن در مــدل حید کاربامــازپیاپوکســ

 ).20 (مشخص شده است
 گیري نتیجه

ن در ی معمول کاربامازپيشان داد که دوزها  نتایج مطالعه ما ن   
 ،نیسـبب جـذب جنـ   توانـد در مـوش    ینه تنها مـ  ارگانوژنز  یط

ر رشـد داخـل   یتـاث (ان یـ  روی دمـ  - يکاهش رشد و طـول سـر      
 سـبب   زیـ نرا   ی چشـم  يها يارناهنج بلکه   ،گردد) نی جن یرحم

مطالعـات   ، در انسـان   یکیاثرات تراتوژن  ی بررس ي برا .گردد یم
 .شود یمتري توصیه  تکمیلی دقیق
 قدردانی تشکر و

 ینیرزاد و حسـ  ی دکتـر شـ    هـا   ارزنـده خـانم    يهـا  ییاز راهنما 
ن ی در تــأمیی عصــاي آقــايهمکــارهمچنــین از . میسپاســگزار

 .نماییم یمتشکر  ازیل مورد نی و وسایشگاهیوان آزمایح
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