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  Balb/C حرکتی جنین موش نژاد  بر تکوین جوانه اندام Aاثر ویتامین
  

  3مژگان مددي امامچاي ،2کاظم پریوردکتر ، *1جواد بهارآرادکتر 
  
 

   مشهد، مشهد، ایران واحد زیست شناسی تکوین جانوري، گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسالمیا استادیار، دکتر-1
  بیت معلم تهران، تهران، ایران دانشگاه تر، جنین شناسی جانوري، گروه زیست شناسیا استاد، دکتر-2
  مشهد، مشهد، ایرانواحد  کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی، دانشگاه آزاد اسالمی -3

  
  4/9/88 ، تاریخ پذیرش13/5/88تاریخ دریافت 

  چکیده
در پژوهش  .شود ی محسوب مییها و ریخت زا  مولکول پیام ده مهمی براي تنظیم تمایز، تکثیر سلولA ویتامین :مقدمه

  . بررسی شده استBalb/Cجوانه اندام حرکتی جنین موش نژاد  ویتامین بر تکویناین حاضر اثرات 
هاي گروه  موش.  ماده حامله به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند موش 10 مطالعه تجربی در طی یک :روش کار

 واحد بین 15000حاملگی به میزان  5/10  در روزهاي گروه تجربی کنترل در شرایط طبیعی نگهداري شدند و به نمونه
 حاملگی تشریح و 5/15هاي تجربی و کنترل در روز  موش.  تزریق درون صفاقی شدAالمللی در کیلوگرم ویتامین 

هاي ریخت شناسی براي انجام مطالعات بافت شناسی با میکروسکوپ نوري آماده  هاي آنها پس از انجام بررسی جنین
  .ند ائوزین هاریس رنگ آمیزي گردید- هماتوکسیلینسازي و به روش

و ) انگشت و کف (1طول منطقه   نشیمنگاهی، عرض اندام حرکتی جلوئی،- هاي طول فرق سري   مقایسه میانگین:نتایج
 .هاي تجربی نسبت به کنترل تفاوتی نشان نداد اندام حرکتی جلوئی و نیز طول کل اندام حرکتی عقبی جنین) مچ (2منطقه 

اندام حرکتی جلوئی ) بازو و ساعد (3ها و طول کل اندام حرکتی جلوئی و نیز متوسط طول منطقه  یکن متوسط وزن جنینل
چنین در مقایسه میانگین عرض اندام حرکتی عقبی  هم ).>001/0p(بیشتر بودهاي تجربی نسبت به کنترل  جنین
 ههاي غضروفی در چهار منطق اما تعداد و ابعاد سلول ،>p)006/0(هاي تجربی نسبت به کنترل افزایش مشاهده شد جنین

  .متفاوت نبوداندام حرکتی جلوئی و عقبی در گروه تجربی نسبت به کنترل 
ها و نیز تکوین اندام حرکتی جلویی   بر وزن جنین A واحد بین المللی در کیلوگرم ویتامین15000غلظت : نتیجه گیري

  .موش کوچک آزمایشگاهی اثر افزایشی دارد
  C/ Balbغضروف زایی،  ، تکوین،A جوانه اندام حرکتی، ویتامین :واژگان کلیدي

  
  
  
  
  
  
  
   حوزه معاونت دانشجویی  ،42 امامیه ، قاسم آباد، مشهد: نویسنده مسئول*

Email: baharara@yahoo.com  
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  مقدمه
و مشتقات آن چنانچه در دوران A ویتامین 

مصرف مواد غذایی بارداري به صورت ویتامین تکمیلی و یا 
سرشار از این ترکیب و یا در درمان آکنه و نئوپالزي و 

 بر روي )1-3(ها به مقدار زیاد استفاده شود برخی سرطان
هاي حرکتی، قلب و  ساختارهاي متعددي مانند اندام

داران داراي اثرات تراتوژنیک متفاوت  هاي مهره رگ
ت که ازدیاد گر آن اس ها بیان برخی از گزارش .)4-6(باشد می

  به عنوان یک تراتوژن قوي عمل نموده وAمصرف ویتامین
شود و درصد فراوانی و شدت  ها می سبب ناهنجاري در اندام

ها به دوز مصرفی دارو و زمان تجویز آن بستگی  ناهنجاري
چنین گزارش شده است که رتینوئیک اسید  هم. )7(دارد

تال دیس –اگزوژن باعث کاهش طول محور پراکسیمال 
در  .)8(شود هاي حرکتی و کاهش رشد انگشتان می اندام

برخی تحقیقات نیز در اثر تجویز رتینوئیک اسید نقایص 
هاي حرکتی در جنین موش گزارش  اندام اسکلت محوري و

 کهنشان داده است و همکاران دیسبینز  .)9(شده است
دوزهاي باالي رتینوئیک اسید ممانعت کننده رشد و 

باشند در صورتی  کلتی اندام حرکتی موش میزایی اس ریخت
. )10(زایی است که دوزهاي پایین محرك رشد و غضروف

که است  گر این و همکاران بیانمطالعات گارسیا فرناندز 
تیمار اسید رتینوئیک پیش از تولد روي تکوین اپیدرم اثر 

 2006تحقیقات او در سال   نتایج.تکثیر کنندگی دارد
گرم در کیلوگرم خوراکی   میلی30 دوز گر آن است که بیان

بارداري بدون اثر در زمان  5/11اسید رتینوئیک در روز 
بافت زایی، داراي اثر زیادي در افزایش فعالیت تکثیري 

فعالیت تحریکی وابسته به  .باشد اپیدرم در حال تکوین می
. )11(کند دوز اسید رتینوئیک خواص درمانی آن را تائید می

 نشان داده است که 2008کوب و مدن در سال نتایج استینچ
هاي  رتینوئیک اسید باعث القاء تکثیر و ترمیم در کیسه

برخی مطالعات  نیز . )12(گردد هوایی بافت شش موش می
 (swiss)سوئیس نژاد موش در عصبی هلول تکوین بحرانی زمان

 بارداري گزارش کرده است و این که 8 و7 را روزهاي 
گرم در   میلی70 با دوز A ویتامین تزریق درون صفاقی

 7 بارداري نسبت به تزریق در روزهاي 9کیلوگرم در روز 
و علی خان  .)13 ،6( بارداري با نقایص بیشتري همراه است8و

نیز اهداف جدیدي را براي رتینوئیدها در طی ارگانوژنز  لزها
کارگیري ه اندام حرکتی موش، شناسایی نموده و با ب

 در روز دوازدهم جنینی در Aنیک ویتامین هاي تراتوژ غظت
 بر بیان A ویتامین کهکشت جوانه اندام موش مشاهده نمود 

و تجربیات واسیگروچ . )14(ها اثر تنظیمی دارد تعدادي از ژن
نیز بر روي موش صحرائی نشان داده است که دوز بولن 

گرم در   میلی100غلظت بیشتر از ( تراتوژن رتینوئیک اسید
 دیستال جوانه اندام حرکتی - رشد پراکسیمال)کیلوگرم

چنین تزریق دو دوز  هم .)15(دهد جلویی را کاهش می
 سوئیسالمللی در کیلوگرم به موش نژاد ن واحد بی 15000

 بارداري باعث ایجاد 12 تا 9یکی از روزهاي  در
با توجه . )7(هاي حرکتی شده است هایی در اندام ناهنجاري

داراي مصارف زیادي مانند درمان  Aبه این که ویتامین 
ها است و نیز داراي اثرات تراتوژنیک  برخی سرطان آکنه و
باشد،   و زمان تجویز آن میAبه دوز مصرفی ویتامین  وابسته

 واحد بین المللی در 15000در پژوهش حاضر اثر دوز 
 بر تکوین جوانه اندام حرکتی جنین Aکیلوگرم ویتامین 

  . شده استبررسیC/ Balb موش نژاد
  روش کار 

 ماه 12این مطالعه از نوع تجربی است و در مدت 
 در آزمایشگاه تحقیقاتی تکوین جانوري 1387در سال 

گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسالمی مشهد انجام شده 
 بر رشد و Αدر این تحقیق جهت بررسی اثر ویتامین . است

    نمو جوانه اندام حرکتی از موش کوچک آزمایشگاهی
(Balb/C) به عنوان مدل آزمایشگاهی استفاده گردید. 

موش ماده باکره بالغ و نیز نرهاي بالغ آن از موسسه سرم 
ها  این موش .سازي رازي مشهد خریداري و استفاده گردید

 22±2 در اتاق پرورش حیوانات و در درجه حرارت
 12 ساعت نور، 12(سانتی گراد، و دوره نوري طبیعی درجه

هاي پلی کربنه با درپوش سیمی  در قفس) اریکیساعت ت
شدند،  ضد زنگ که هر هفته دو بار شستشو و ضد عفونی می

ها از غذاي آماده استاندارد که از  نگهداري و براي تغذیه آن
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. شد، استفاده گردید شرکت جوانه خراسان خریداري می
اي در اختیار آنها  آب نیز به مقدار کافی توسط بطري شیشه

 5/2ها از حیوانات  براي اطمینان از بلوغ موش.  داده شدقرار
آمیزش . گردید گرم استفاده 25-30 ماهه با وزن حدود 3تا 

هاي نر و ماده منوگامی بوده و روز مشاهده درپوش  موش
 براي .واژنی به عنوان روز صفر حاملگی در نظر گرفته شد

 2 هاي حامله به صورت تصادفی به  موش10انجام تجربیات 
هاي حامله این گروه در اتاق  موش( گروه مساوي کنترل

 و) و در شرایط طبیعی نگهداري شدند پرورش حیوانات
هاي حامله این گروه با توجه به زمان شروع  به موش( تجربی

، A  )7تشکیل اندام حرکتی و نیز دوز تراتوژنیک ویتامین
لی  واحد بین المل15000 حاملگی به میزان 5/10 در روز )16

تقسیم  )  تزریق درون صفاقی شدAدر کیلوگرم ویتامین 
جمله نگهداري حیوان و  در کلیه مراحل پژوهش از. شدند

انجام تیمار و کشتن حیوان مجریان به رعایت اصول اخالقی 
هاي تجربی و   گروهههاي حامل  موشهکلی. اند متعهد بوده

هوش و   حاملگی توسط کلروفرم بی5/15کنترل در روز 
س تشریح و جنین آنها همراه با رحم از بدن مادر خارج سپ

پ و جنین حاصله ابتدا با استرئوفتومیکروسک40 .گردید
 مورد بررسی ریخت شنـاسی (Ziess,Germany)تحقیقاتی 

گیري وزن جنین با استفاده از  چنین اندازه قرار گرفتند و هم
و طول فرق  ,Germany) (Sarteriusترازوي آنالیتیکال 

 با استفاده از کولیس (crown-rump) نشیمنگاهی -سري
 تثبیت شدند و  درصد10ها در فرمالین سپس جنین .انجام شد

وسیله ه گیري انجام شد و ب گیري، قالب پس از آب
هاي سهمی میانی  برش  (Microm,Germany)میکروتوم

- میکرونی فراهم گردید و به روش هماتوکسیلین7سریال 
. یزي و الم هاي دائمی تهیه شدائوزین هاریس رنگ آم

مقاطع آماده شده توسط فتومیکروسکوپ تحقیقاتی مورد 
با استفاده از گراتیکول مدرج طول کل  بررسی قرار گرفت و

، )انگشت وکف(و عرض اندام حرکتی، طول منطقه اول 
بازو وساعد در (، طول منطقه سوم )مچ( طول منطقه دوم

)  اندام حرکتی عقبیساق در اندام حرکتی جلویی وران و
وسیله گراتیکول مشبک تعداد ه گیري شد و ب اندازه

ناحیه  هاي غضروفی چهار ناحیه انگشتی، کف، مچ و سلول
ساق وران در اندام حرکتی عقبی و بازو و ساعد در (چهارم 

اندام  در اندام حرکتی جلویی و) اندام حرکتی جلویی
 خانه از 5  براي انجام شمارش.گردیدحرکتی عقبی شمارش 

) ها و یک خانه در مرکز چهار خانه در گوشه(  سطح مشبک
 هاي غضروفی در میدان دید بررسی شد و نیز ابعاد سلول

در چهار ناحیه مذکور در هر ) قطر کوچک و بزرگ سلول(
دو گروه با استفاده از گراتیکول خطی مورد بررسی قرار 

ی تهاي آماري  هاي کمی حاصل با آزمون داده. گرفت
به کمک ) هاي گسسته داده(من ویتنی و ) هاي پیوسته داده(

  .تحلیل شد p>05/0 داري  معنی در سطحspssنرم افزار 
  نتایج

 -مقایسه آماري میانگین طول فرق سري 
روزه کنترل و تجربی 5/15هاي تجربی  نشیمنگاهی جنین

هاي   لیکن مقایسه متوسط وزن جنین.)<05/0p(نبود متفاوت
 ).>001/0p(به کنترل افزایش نشان دادتجربی نسبت 

چنین میانگین طول کل اندام حرکتی جلویی گروه  هم
مقایسه میانگین ). p>001/0(بیشتر بودتجربی نسبت به کنترل 

طول انگشت  (1 عرض اندام حرکتی جلوئی و طول منطقه
هاي  اندام حرکتی جلویی نمونه) طول مچ (2 و منطقه )وکف

). 1شکل(  )<05/0p(فاوت نداشتتجربی نسبت به کنترل ت
اندام حرکتی ) ساعد طول بازو و (3 لیکن متوسط طول منطقه

  ).>001/0p(جلویی تجربی نسبت به کنترل افزایش نشان داد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

انگشت (1هاي منطقه هاي مختلف مورد مطالعه استخوان  بخش.1شکل
در در مقطع سهمی میانی اندام حرکتی جلویی  )مچ(2، منطقه)و کف
  ،X100 درشت نمایی با  موش در  نمونه تجربی  روزه5/15جنین 

   H&Eرنگ آمیزي 
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چنین با مقایسه میانگین عرض اندام  هم
حرکتی عقبی گروه تجربی نسبت به کنترل افزایش 

بین میانگین طول کل اندام ولی ) >p 006/0(مشاهده شد

 گروه 3 و 2، 1حرکتی عقبی و متوسط طول منطقه
 ).<05/0p( به کنترل تفاوت دیده نشدتجربی نسبت

  ).3و 2،شکل1جدول (
  

 واحد بین المللی در 15000 حاملگی به میزان 5/10در روز(با گروه تجربی ) شرایط طبیعی( مقایسه میانگین متغیرهاي مطالعه بین کنترل .1جدول 
  ) حاملگی تزریق درون صفاقی  شد5/10 در روز Aکیلوگرم ویتامین 

p تجربی  
 )انحراف معیار(گین میان

  کنترل
 )انحراف معیار( میانگین

 

 )گرم(وزن جنین ها  )01/0(444/0 )007/0(497/0 001/0
 )میلی متر ( نشیمنگاهی–طول فرق سري  )167/0(93/14 )117/0(15/15 285/0
  )میلی متر(عرض اندام حرکتی جلوئی  )0114/0(013/1 )009/0(037/1 121/0
 )میلی متر(طول کل اندام حرکتی جلوئی  )067/0(95/5 )063/0(49/6 001/0
 )میلی متر ( اندام حرکتی جلوئی1طول منطقه  )019/0(37/1 )022/0(33/1 273/0
 )میلی متر ( اندام حرکتی جلوئی2طول منطقه   )01/0 (31/0 )011/0(33/0 139/0
 ) مترمیلی( اندام حرکتی جلوئی 3طول منطقه  )065/0(28/4 )058/0(82/4 001/0
 )میلی متر(عرض اندام حرکتی عقبی  )024/0(94/0 )014/0(02/1 006/0
 )میلی متر(طول کل اندام حرکتی عقبی  )091/0(59/6 )044/0(54/6 583/0
 )میلی متر ( در اندام حرکتی عقبی1طول منطقه  )018/0(503/1 )022/0(51/1 731/0
 )میلی متر (ندام حرکتی عقبی ا2طول منطقه  )024/0(107/1 )015/0(056/1 093/0
 )میلی متر( اندام حرکتی عقبی 3طول منطقه  )083/0(98/3 )043/0(97/3 86/0

    
       اپی فیز                    دیافیز          اپی فیز                        

  
ه ناحی( مقطع سهمی میانی از جوانه اندام حرکتی عقبی .2شکل

درشت   نمونه تجربی با در موش  روزه5/15ین در جن) ران
  H&E رنگ آمیزي ،x50نمایی

  
انگشت و (1هاي منطقه هاي مختلف استخوان بخش نمایش .3شکل

   روزه5/15در مقطع سهمی میانی اندام حرکتی عقبی جنین ) کف
  H&E رنگ آمیزي ،x100درشت نمایی موش در نمونه تجربی با

 حرکتی عقبی و هاي غضروفی نیز در اندام سلول
جلویی در دو گروه کنترل وتجربی در چهار منطقه از اندام 
حرکتی تحت عنوان مناطق انگشتی، کف، مچ و ران و ساق 
یا بازو و ساعد مورد بررسی قرار گرفت و شمارش 

  تعداد و.کندروسیت و کندروبالست در اپی فیز انجام شد
 هار منطقهاي غضروفی در چه اندازه قطر بلند و کوتاه سلول

اندام حرکتی جلوئی و عقبی در گروه تجربی نسبت به گروه 
  ).<05/0p(کنترل تفاوت نشان نداد

  
  بحث 

ویتامین که  است حاکی از ایننتایج این پژوهش 
A ) به صورت  ) واحد بین المللی در کیلوگرم15000غلظت

 بارداري در تعداد و نیز 5/10تزریق درون صفاقی در روز 
هاي حرکتی در گروه  ي بافت غضروفی اندامها ابعاد سلول

در . کند تیمار شده نسبت به گروه کنترل تغییر ایجاد نمی
 را دریافت Aهاي مادرانی که ویتامین  حالی که وزن جنین

با . هاي گروه کنترل افزایش داشت اند، نسبت به جنین نموده
هاي حرکتی و  توجه به آن که بررسی ما فقط در مورد اندام
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توان علت دقیقی  ها انجام شده است نمی غضروفی آنبافت 
براي افزایش وزن بیان کرد زیرا ممکن است افزایش وزن 

ها،  ناشی از تغییر در عواملی هم چون تعداد و ابعاد سلول
هاي  مایعات بین سلولی و یا ماتریکس خارج سلولی بافت

 نشان  و همکارانمطالعات گارسیا فرناندز. مختلف بدن باشد
هاي اپیتلیال  ده است که اسید رتینوئیک در تکثیر سلولدا

دخالت دارد و تیمار اسیدرتینوئیک پیش از تولد نیز روي 
دیسبینز و . )11(تکوین اپیدرم اثر تکثیر کنندگی دارد

اند دوزهاي شدید رتینوئیک  همکاران نیز گزارش نموده
گیري اسکلتی اندام  اسید ممانعت کننده رشد و شکل

باشند در صورتی که دوزهاي ضعیف،  ش میحرکتی مو
بنابراین با . )10(تحریک کننده رشد و غضروف زایی هستند

 ما احتماالً افزایش وزن هتوجه به دوز تیمار ویتامین در مطالع
ها،  ها، حجم سلول ش در تعداد سلولتواند ناشی از افزای می

ها در  مایعات بین سلولی و یا ماتریکس خارج سلول
چنین  هم.  مختلف جنینی به غیر از غضروف باشدهاي بافت
 ما نشان داد، طول اندام حرکتی جلویی در گروه تیمار همطالع

 نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است که این Aبا ویتامین 
 )13(مدنگران نظیر   سایر پژوهشهبا مطالع خوانی هم بر عالوه

تواند  ی در القا تکثیر سلولی، مAو تاکید نقش ویتامین 
هاي تجربی را نسبت به گروه کنترل  افزایش وزن جنین

 –فرق سري  که در بررسی طول با توجه به این. توجیه نماید
 نسبت به Aهاي گروه تیمار شده با ویتامین  نشمینگاهی جنین

 A به راستی چرا ویتامین ،گروه کنترل اختالفی مشاهده نشد
هاي  ي حرکتی جنینموجب تغییر وزن و تغییراتی در اندام ها

مورد مطالعه گردیده است اما اثري بر طول فرق سري 
 نشان داده 2007ندارد؟ کیمیلو در سال ها  نشیمنگاهی آن

گرم در   میلی70 با دوز Aاست، تزریق درون صفاقی ویتامین 
  و7 به تزریق در روزهاي  بارداري نسبت9کیلوگرم در روز 

با توجه به . )6(ت بارداري باعث نقایص کمتري شده اس8
و نیز  ) بارداري5/10روز (زمان تزریق در تحقیق حاضر

هاي  تفاوت در حساسیت و زمان بحرانی تکوین بخش
متفاوت جنین ممکن است عدم تغییر طول فرق سري 

کار ه نشیمنگاهی به دلیل زمان تزریق و یا وابسته به دوز ب
تیمار   نتایج تحقیق حاضر نشان داده است، . برده شده باشد

هاي   در طول کل اندام حرکتی جلویی جنینAویتامین 
 .نماید گروه تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش ایجاد می

 بازو و ساعد ، مچ ، هچنین اندازه گیري طول، در سه منطق هم
 بازو و ساعد هکف و انگشتان نشان داده است که طول منطق

 تفاوتی با افزایش یافته و طول مناطق مچ، کف و انگشتان
هاي میکروسکوپی بافت  با بررسی. گروه کنترل ندارد

غضروفی نواحی بازو و ساعد، مچ، کف و انگشتان از لحاظ 
هاي غضروفی  تراکم و ابعاد سلولی مشاهده شد که سلول

 نسبت به گروه Aهاي گروه تیمار شده با ویتامین  جنین
بنابراین . کنترل از لحاظ تراکم و ابعاد سلولی تفاوت ندارند

احتماالً علت افزایش طول اندام حرکتی جلویی، تحریک 
 –تکثیر سلولی و روند غضروف سازي در محور قدامی 
 Aخلفی اندام حرکتی جلویی گروه تیمار شده با ویتامین 

ها نیز  نتایج برخی پژوهش .باشد نسبت به گروه کنترل می
ر هاي پایین اث نشان داده است، رتینوئیک اسید در غلظت

ممانعت کننده کمتري بر روي رشد و نمو و غضروف زایی 
دارد در صورتی که در دوزهاي باال این اثرات شدیدتر 

موالر 10-6تر از  هاي پایین رسد غلظت به نظر می. است
و نمو و غضروف زایی اثر  رتینوئیک اسید بر روي رشد

ر گروه تیمار شده با د تحقیق  ایندر. )8(تحریک کننده دارد
 – افزایش طول در امتداد محور پروکسیمال Aامین ویت

وجود دیستال در اندام حرکتی جلویی نسبت به گروه کنترل 
 در حالی که دراندام عقبی تغییري در طول این محور داشت

رسد علت آن تفاوت زمان تکوین  مشاهده نشد که به نظر می
در . )16(باشد اندام حرکتی عقبی نسبت به اندام جلویی می

خی گزارشات نیز نشان داده شده است اندام حرکتی عقبی بر
چنین   جنینی فاقد اشعه انگشتی و هم5/12موش در روز 

تراکم مزانشیمی براي تشکیل بخش غضروفی است در حالی 
ها در  روز این بخشهمین که در اندام حرکتی جلویی در 

 در و همکاران رولمطالعاتی که . )8(باشند حال تکوین می
 میزان جذب ترکیب رتینوئید از محیط کشت انجام مقایسه
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 کاهش میزان این ترکیبات در محیط کشت مشاهده ندداد
چنین میزان رتینوئیک اسید موجود در محیط کشت  شد و هم

اندام حرکتی جلویی کاهش بیشتري نسبت به مقدار آن در 
مشاهدات وي بیان گر آن . محیط کشت اندام عقبی نشان داد

م حرکتی جلویی، رتینوئیک اسید بیشتري را در است که اندا
کند و احتماال این  مقایسه با اندام حرکتی عقبی جذب می

کاهش جذب به دلیل تاخیر رشد و نموي اندام حرکتی 
چنین   هم.باشد عقبی نسبت به اندام حرکتی جلویی می

رتینوئیک اسید آندوژن یک مورفوژن موثر در تکوین 
و رتینوئیک اسید اگزوژن نیز در هاست،  بسیاري از اندام

دوزهاي پایین محرك رشد بوده و اثر آن در اندام حرکتی 
و نیز دوزهاي بوده تر از اندام حرکتی عقبی  جلویی بیش

 رتینوئیک اسید حتماالَا .)17(باالي آن سمی و تراتوژن هستند
اي اتصال یافته و سبب تغییر در بیان  اگزوژن به رسپتور هسته

 و گردد س و سایر فاکتورهاي رشد و نمو میهاي هاک ژن
 خلفی –بدین ترتیب باعث تزاید سلولی شده و رشد قدامی

بنابر این در پژوهش حاضر . )18(دهد را تحت تاثیر قرارمی
ه ممکن است علت افزایش اندازه طول اندام حرکتی قدامی ب

  . باشدAعلت غلظت استفاده شده ویتامین 
  

  نتیجه گیري
گر افزایش وزن  یق حاضر بیانهاي تحق یافته

ها و نیز طول اندام حرکتی جلویی در امتداد محور  جنین
 واحد 15000 دیستال در گروه تیمار با دوز -پروکسیمال 

 نسبت به گروه کنترل Aبین المللی در کیلوگرم ویتامین 
رسد استفاده مادران باردار از ویتامین  باشد لذا به نظر می می
Aشک صورت پذیرد باید تحت نظر پز.  
  

  تشکر و قدردانی
از همکاران محترم آزمایشگاه تحقیقاتی  بدینوسیله  
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Abstract 

 
Background: Vitamin A is an important messager molecule for differentiation setting, cells 

proliferation and morphogenesis. In this research, an effect of vitamin A on limb bud development of 
Balb/C mouse was determined. 

Materials and Methods: In this experimental study, 10 female pregnant mice were divided to 
control and experimental groups. Control mice were maintained in natural situation and experimental 
mice were received vitamin A 15000IU/kg intraperitoneal injection at gestational day 10.5. Control 
and experimental mice were dissected in day 15.5 of gestation and after a morphology study; their 
embryos were prepared for histological studies with microscope and were stained by Hematoxylin & 
Eosin method. 

Results: Comparison of crown- rump length, fore limb width, length of zone 1 (finger and 
palm) and zone 2 (wrist) of fore limb and total length of hind limb in experimental embryos with 
control group didn’t have significant difference in means. But, mean of embryos weights and length of 
total fore limb and length zone 3 (arm and forearm) of experimental embryos fore limb were more 
then control (p<0.001). Also, in comparison mean of hind limb width of experimental to contol 
embryos, increase was observed (p<0.006). But number and size of chondrocyte in 4 zones of fore and 
hind limb in experimental group didn’t have significant difference to control group (p>0.05). 

Conclusion: Concentration of 15000IU/kg vitamin A has progressive effects on the fetuses’ 
weight and fore limb bud development of Balb/C mouse. 
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