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هفته اول شیردهی در موش های صحرایی
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 )1گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه پیام نور اصفهان ،اصفهان ،ایران
تاریخ پذیرش4931/7/11 :

تاریخ دریافت4931/41/41 :

مقدمه :در زمان بارداری تغییرات عمده ای در بدن مادر رخ می دهد ،گاهی این تغییرات برای مادر و جنین خطرساز است با شناخت این
تغییرات می توان شرایط بارداری مادر را مدیریت کرد .در این مطالعه ،تغییرات سلول های خونی و بافت طحال در روز  ۰۱و  ۰۱بارداری و هفته اول
شیردهی در موش های صحرایی ماده نژاد ویستار بررسی گردید.
مواد و روش ها ۴۵ :سر موش  ۰۰نر و  ۵۰ماده انتخاب و پس از مشاهده پالک واژینال در موش های ماده از بین آن ها به طور تصادفی ۰۱
سر موش باردار و  ۶سر موش صحرایی ماده بالغ غیر باردار انتخاب و در  ۵گروه شش تایی قرار گرفتند :گروه کنترل موش های غیر باردار ،گروه  ۰۱روز
پس از بارداری ،گروه  ۰۱روز پس از بارداری و هفته اول شیردهی .در هر گروه خون گیری انجام شد .بافت طحال جهت بررسی هیستوپاتولوژی با روش
هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی شدند .داده ها توسط آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن مورد بررسی قرار گرفت.
یافته های پژوهش :پالکت در روز  ۰۱و  ۰۱بارداری نسبت به گروه کنترل کاهش معنیدار نشان داد( .)P<0.01گلبول های سفید و
لنفوسیت در روز  ۰۱بارداری نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار نشان داد( .)P<0.05ماکروفاژ در روز  ۰۱و  ۰۱بارداری نسبت به گروه کنترل
افزایش معنی داری نشان داد( .)P<0.01قطر پالپ سفید در روز  ۰۱بارداری نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد(.)P<0.05
بحث و نتیجه گیری :فرآیند بارداری باعث افزایش گلبول های سفید و کاهش پالکت در رت های باردار شده و باعث افزایش قطر پالپ
سفید و ماکروفاژهای بافتی طحال شده که این تغییرات می تواند ناشی از تغییرات سیستم ایمنی مادر باشد.

واژه های كلیدی :سلول های خونی ،طحال ،بارداری ،شیردهی
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مقدمه
بارداری با تغییرات فیزیولویکی سیستم بدن مادر را
تحت تاثیر قرار می دهد که این تغییرات به منظور
نیازهای مادر و جنین بالفاصله پس از لقاح شروع و
پس از زایمان ادامه دارد( .)۰سازگاری با بارداری ،با
تغییرات عمده در سوخت و ساز مادر ،تعادل مایعات،
عملکرد ارگان ها و هم چنین گردش خون به منظور
برآوردن نیازهای رو به رشد پیامد بارداری همراه است
که بیشتر در اثر هورمون استروژن و هم چنین اندام
جفت و جنین می باشد( .)۰،2شاخص های هماتولوژیک
از نظر برخی محققین عوامل مؤثر در بارداری و نتایج
آن می باشند( .)۵بارداری توسط عوامل مختلفی مانند
نوع فرهنگ ،تغذیه ،محیط زیست ،وضعیت اجتماعی
اقتصادی و دسترسی به مراقبت های پزشکی تحت
تاثیر قرار می گیرد(.)۴
مراقبت کننده های پزشکی با استفاده از نتایج
آزمایشگاهی باید از هر دو تغییرات طبیعی و غیر طبیعی
در طول دوره بارداری آگاهی داشته باشند( .)۶تغییر اکثر
فاکتورهای خونی در دوره بارداری به دلیل رقیق شدن
خون مادر و افزایش نیازهای حــیاتی مادر و جـــنین
می باشد شناخت این تغییرات در تشخیص و کنترل
بیماری و اختالالت احتمالی در طی دوره بارداری از
اهمیت زیادی برخوردار است( .)7افزایش گلبول های
سفید تقریباً همیشه یک ویژگی طبیعی بارداری است.
درد ،تهوع ،استفراغ و اضطراب در دوره بارداری از جمله
عواملی هستند که سبب افزایش تعداد گلبول های
سفید بدون وجود عفونت می شوند( .)۱لنفوسیت ها در
بارداری کاهش می یابد و تعداد مونوسیت ها برای
کمک در جلوگیری از رد پیوند جنین با نفوذ به بافت
دسیدوا در هفــــته  7تا  ۰۱بارداری از طــــریق
پروستاگالندین ها باعث سرکوبی سیستم ایمنی بدن
مادر می شود(.)۰۱،9
طحال یک اندام لنفاوی بزرگ است و نقش مهمی
در سیستم ایمنی و دفاعی بدن با تولید لنفوسیت ها ایفا
می کند و هم چنین محل ذخیره گلبول های قرمز
خون است و در موارد کمبود ،آن ها را در خـــون آزاد
می کند و به دلیل داشتن ماکروفاژ فراوان در تصفیه
خون و پاک سازی سلول های فرسوده و یا غیر طبیعی
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و عوامل بیماریزا شرکت می کند .ساختمان طحال آن
را قادر می سازد که گلبول های قرمز قدیمی را از
گردش خون حـــذف و هم چــــنین منجر به حذف
میکروارگانیسم های منتقل شده از خون می شود(.)۰۰
طحال یکی از اندام ها با قابلیت پاسخ دهی چندگانه
نظیر پاسخ های ایمنولوژیک و هموستازی گلبول های
قرمز است که در طــــی بارداری و شیردهی روند
خون ســــازی و تولید گلــبول های قرمز را حمایت
می کند( .)۰۰طحال تحت تاثیــــر دوران بارداری قرار
می گیرد و برای سازگاری با شرایط دوران بارداری در
ساختار ،اندازه و عملکرد تغییر می کند( .)۰2از آن جا که
مطالعات کمتری در این زمینه صورت گرفته و با توجه
به اهمیت موضوع در سالمت جنین و مادر بر آن شدیم
که تاثیر بارداری و شیردهی بر سلول های خونی و
بافت طحال را در موش های صحرایی بررسی نمائیم.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی  ۴۵سر موش سه ماهه نژاد
ویستار( ۰۰نر و  ۵۰ماده) با میانگین وزنی  ۰۰۱تا ۰۵۱
گرم از انستیتو پاستور تهران خریداری و در النه
حیوانات دانشگاه پیام نور مرکزاصفهان نگهداری و با
توجه به دستورالعمل های اخالقی انجمن بین المللی
مطالعه درد (International Association for
) Study of Painدر مورد حیوانات آزمایشگاهی
آزمایشات انجام شدند( .)۰۵حیوانات در طول مطالعه
دسترسی کافی به آب و غذا داشتند و چرخه نوری ۰۰
ساعت روشنایی و  ۰۰ساعت تاریکی مطابق شرایط
استاندارد برای آن ها تامین گردید .گروه های مورد در
هر قفس  2رت ماده و  ۰رت نر قرار گرفتند ،با مشاهده
پالک واژینال روز صفر بارداری در نظر گرفته شد.
پس از بارداری ۰۱ ،رت باردار به صورت تصادفی در 2
گروه  ۶تایی :روزهای  ۰۱و  ۰۱بارداری و هفته اول
شیردهی تقسیم و  ۶رت ماده بالغ غیر باردار به عنوان
نمونه کنترل در یک گروه به دور از رت های نر در
قفس جداگانه نگهداری شدند .موش ها در زمان های
مذکور توسط کلروفرم بـــیهوش خفـــیف شده و
خون گیری توسط سرنگ معمولی  ۰سی سی مستقیماً
از قلب انجام گرفت .نمونه های خون به مـــیزان ۰
سی سی داخل لوله های خون گیری ریخته و تکان
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استفاده گردید .جهت مطالعه بافت شناســـی در همه
گروه ها برای تهیه مقاطع بافتی هر یک از موش ها
تشریح گردیده و بافت طحال جدا و درون فرمالین ۰۱
درصد قرار گرفت که پس از  ۰۵ساعت به وسیله
دستگاه( )Tissue Processor, Iran, Pecoآبگیری و
از قسمت های مختلف بافت طحال ،برش هایی ۴
میکرونی تهیه و پس از پارافین زدایی به روش
هماتوکسیلین-ائــــوزین رنــــگ آمیزی و در زیر
میکروسکوپ شناسایی شدند( .)۰۴سپس ماکروفاژها و
مگاکاریوسیت ها شمارش و قطـــر پالــــپ سفید
اندازه گیری و پس از تعیین میانگین تعداد سلول های
فوق در هر گروه با گروه کنترل مقایسه شدند .یافته ها
با روش آماری آنالیز واریانس یکطرفه و تست دانکن
توسط نرم افزار  SPSS vol.18تجزیه و تحلیل شدند.
و تفاوت هایی با  P<0.05معنی دار در نظر گرفته شد.
یافتههای پژوهش
با توجه به بررسی هایی که بر روی سلول های
خونی و نمونه های بافت طحال صورت گرفت(نمودار
شماره  )۰میانگین تعداد پالکت ها در روزهای  ۰۱و
 ۰۱بارداری کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل
نشان داد( )P<0.01و هفته اول شیردهی نسبت به
گروه کنترل افزایش نشان داد که معنی دار نبود(نمودار
شماره  .)۰میــــانگین تعــــداد گلبول های سفید و
لنفوسیت ها در روز  ۰۱بارداری افزایش معـــنی داری
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داده شد تا از لخته شدن خون جلوگیری شود .برای
تعیین میزان سلول های خونی(پالکت ،گلبول سفید،
گلبول قرمز و لنفوسیت) در روز  ۰۱و  ۰۱بارداری و
هفته اول شیردهی از دستگاه (Sysmex K-1000
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نسبت به گروه کنترل نشان داد( )P<0.05روز ۰۱
بارداری نسبت به گروه کنترل کاهش داشته که معنادار
نبود و هفته اول شیردهی نسبت به گروه کنترل
افزایش نشان داد که معنادار نبود(نمودار شماره .)۰
میانگین تعداد گلبول های قرمز علی رغم کاهش در
دوره بارداری و شیردهی ،اختالف معنی داری را بین
گروه های مختلف نشان نداد .نتایج بافت طحال
حاصل از بررســـی و شــــمارش تعداد ماکروفاژ،
مگاکاریوسیت و قطر پالپ سفید و مقایسه بین میانگین
تعداد فاکتورهای فوق ،میانگین تعداد ماکروفاژها در
روز  ۰۱و  ۰۱بارداری افزایش معنی داری نسبت به
گروه کنترل نشان داد) .(P<0.01و هفته اول شیردهی
نسبت به گروه کنترل کاهش نشان داد که معنادار نبود
(نمودار شماره  .)2و هم چنین افزایش قطر پالپ سفید
در روز  ۰۱بارداری افزایش معنی داری نسبت به گروه
کنترل نشان داد( .)P<0.05و روز  ۰۱بارداری و هفته
اول شیردهی در مقایسه با گروه کنترل افزایش نشان
داد که معنادار نبود(نمودار شماره  .)۵میانگین تعداد
مگاکاریوسیت ها در گروه  ۰۱بارداری کاهش و در روز
 ۰۱بارداری و هفته اول شیردهی افزایش داشته اما
نسبت به گروه کنترل دارای اختالف معنی داری نبوده
است .شکل شماره  ۰قطر پالپ سفید را در گروه های
مورد بررسی نشان می دهد همان طور که مالحـــظه
می شود افزایش معنی دار قطر پالپ سفید را در گروه
 ۰۱بارداری نسبت به گروه کنترل نشان می دهد .در
شکل شماره  ۰افزایش قابل توجه ماکروفاژها نسبت به
گروه کنترل دیده می شود .وضعیت مورفولوژیک
مگاکاریوسیت ها در گروه های مختلف نسبت به گروه
کنترل تفاوت معنی داری نشان نمی دهد.
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 نشان دهنده كاهش معنی دار(.)P<0.01

نمودار شماره  .۰مقایسه میزان تغییرات میانگین تعداد گلبول های سفید و لنفوسیت به تفکیک گروه های مختلف.
 نشان دهنده افزایش معنی دار(.)P<0.05
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نمودار شماره  .۰مقایسه میزان تغییرات میانگین تعداد پالكت ها به تفکیک گروه های مختلف.

دوره بیست و شش ،شماره پنجم ،آذر 79

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

] [ DOI: 10.29252/sjimu.26.5.20

 نشان دهنده افزایش معنی دار(.)P<0.01

نمودار شماره  .4مقایسه میزان تغییرات میانگین تعداد قطر پالپ سفید به تفکیک گروه های مختلف.
 نشان دهنده افزایش معنی دار(.)P<0.05
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نمودار شماره  .3مقایسه میزان تغییرات میانگین تعداد ماكروفاژها به تفکیک گروههای مختلف.
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شکل شماره  .۰مقایسه مقاطع بافتی طحال(ماكروفاژ و مگاكاریوسیت) در گروه های مختلف
الف)كنترل ب)  ۰۱بارداری ج)  ۰۱بارداری د) هفته اول شیردهی .رنگ آمیزی هماتوكسیلین-ائوزین(بزرگ نمایی )4۱۱
-۰ماكروفاژ -۰مگاكاریوسیت
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شکل شماره  .۰مقایسه مقاطع بافتی طحال(قطر پالپ سفید) در گروه های مختلف
الف)كنترل ب)  ۰۱بارداری ج)  ۰۱بارداری د) هفته اول شیردهی  .رنگ آمیزی هماتوكسیلین-ائوزین(بزرگ نمایی )4۱
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بحث و نتیجهگیری
بارداری با تغییرات فیزیولوژیکی ،به منظور نیازهای
مادر و جنین بالفاصله پس از لقاح شروع و پس از
زایمان نیز ادامــه دارد ،بدن مادر را تحــت تاثیر قرار
می دهد( .)۰گاهی این تغییرات برای مادر و جنین
خطرساز است که با شناخت این تغییرات می توان
شرایط بارداری مادر را مدیریت کرد .میانگین تعداد
پالکــت ها در روزهای  ۰۱و  ۰۱بارداری کاهــش
معنی داری نسبت به گروه کنترل نشان داد .تعداد
پالکت در زنان باردار ممکن است بدون عارضه کمی
پایینتر از زنان غیر باردار سالم باشد این کاهش پالکت
در سه ماهه آخر بارداری رخ می دهد که عوارض جانبی
برای مادر ،جنین و نوزاد ایجاد نمی کند .این پدیده پس
از زایمان خود به خود برطرف می شود( .)۰۶کاهش
پالکت در بارداری نتیجه افزایش مصرف پالکت در
جریان خون جفـــت یا مـــهار هورمــونی ساخت
مگاکاریوسیت ها در مغز استخوان ایجاد می شود .که
این نوع از کاهش پالکت را ترمبوسیتوپنی بارداری یا
بدون عالمت می نامند .ضمن این که با کاهش تعداد
پالکت در جنین همراه نیست(.)۰7
میانگین گلبول های سفید و لنفوسیت ها در روز ۰۱
بارداری افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل
نشان داد .بارداری با افزایش گلبول های سفید همراه
است که سبب تغییر انواع مختلف گلبول های سفید در
گردش خون مادر است و با فعال سازی سیستم ایمنی
بدن مادر در ارتباط است( .)۰۱مطالعات چاندار و
همکاران( )۰۱۰۰بیان می دارند که لنفوسیت ها در طی
سه ماهه اول و دوم بارداری انسان کاهش و در طی
سه ماهه سوم افزایش می یابد( .)۰9با پیشرفت بارداری
و تا پایان روز  ۰۰بارداری موش تعداد گلبول های سفید
افزایش می یابد( .)۰۱افزایش گلبول های سفید خون
در بارداری به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی جفت ،رحم،
برای پاسخ به سیستم ایمنی و یا حتی نیازهای کودک
در حال رشد باشد(.)۰۰
در تحقیق حاضر درصد گلبول های قرمز در دوره
بارداری و شیردهی نسبت به گروه کنترل کاهش داشت
که با اکثر مطالعات هم خوانی دارد( .)۰۱،۰9گلبول
قرمز ،هماتوکریت و هموگلوبین در موش های
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صحرایی باردار به طور قابل توجهی در مقایسه با
حیوانات غیر باردار کاهش یافته است(.)۰۰
نتایج مطالعات هیــستوپاتولوژی بر روی طحال
موش های باردار و شیرده نشان داد که میانگین تعداد
ماکروفاژها در روز  ۰۱و  ۰۱بارداری افزایش معنی داری
نسبت به گروه کنترل دارد .و هم چنین قطر پالپ سفید
در روز  ۰۱بارداری افزایش معنی داری در مقایسه با
گروه کنترل نشان داد .یکی از نتایج مهم این مطالعه
افزایش میزان ماکروفاژها در روز  ۰۱و  ۰۱بارداری
است .که در مطالعات و تحقیقات گذشته مورد بررسی
قرار نگرفته است .فیزیولوژی مادر در دوران بارداری و
شیردهی به طور چشمگیری تغییر می یابد تا نیازهای
جنین و نوزاد را در بر داشته باشد .در موش صحرایی
اندازه طحال در انتهای باداری بیشتر بود و پس از
زایمان به حالت غیر بارداری بازگشت ،این تغییرات
وابسته به بارداری است که عمدتاً به دلیل افزایش پالپ
قرمز نسبت به پالپ سفید بود که همراه با افزایش بیان
ژن های مرتبــط با تولید و تمــایز گلبول های قرمز
می باشد و تحت تاثیر بارداری و شیردهی قرار می گیرد
با این حال بارداری و شیردهی باعث ایجاد نغییرات در
طحال مادر می شود که سبب افزایش اندازه طحال
ماداران به علت افزایش سلول های قرمز می باشد(.)۰2
گلبول های قرمز و سفید طحال در موش های
باردار نسبت به موش های غیر باردار افزایش می یابد
هم چنین سلول های بنیادی خون ساز بیشتر در مغز
استخوان و طحال در روز  ۰2بارداری به طور قابل
توجهی نسبـــت به موش هــای غیر باردار افزایش
می یابد( .)۰۵مطالعات نشان می دهد که عصب
سمپاتیک می تواند فعالیت و عملکرد طحال را در
دوران بارداری تنظیم کند .شاید تغییرات در ساختار و
عملکرد طحال به علت افزایش نسبت سلول های
تکثیر کننده در پالپ قرمز در دوران بارداری باشد(.)۰۴
سیستم عصبی سمپاتیک برای سازگاری با دوران
بارداری طحال را از طریق مسیـــرهای فوق تنظیم
می کند -۰حجم خون طحال -۰تمایز و توزیع
لنفوسیت ها -2عملکرد ایمنی طحال ،این تغییرات
ممکن است سبب تغیــیرات در وزن ،ساخـــتار و
سلول های طحال باشد( .)۰۶در شرایط استرس
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فیزیولوژیک ،طحال به عنوان یک محل خون سازی
ثانویه فعال می گردد( .)۰7اثر بارداری و شیردهی بر
فیزیولوژی طحال مادر ممکن است در ارتباط با ایجاد
استرس بوده به طوری که در شرایط سخت فشارهای
فیزیولوژیک طحال مقدار زیادی گلبول قرمز ذخیره
کرده و به گردش خون آزاد می کند که همراه با
افزایش اندازه طحال نیز می باشد( .)۰۱افزایش سطح
هورمون ها(استروژن ،پروژسترون و پروالکتین) در
دوران بارداری ممکن است به تغییرات سیستم ایمنی
مادر کمک کند( .)۰9در این مطالعه نیز افزایش قطر
پالپ سفید ممکن است به علت افزایش گلبول های
سفید در پالپ سفید در روز  ۰۱بارداری باشد .عامل
محرک تولیـــد مگـــاکاریوسیت مرتبط با سنجش
هورمـــون های پروژســـترون ،استروژن ،کورتیزول،
اکسی توسین و هورمون های استروئیدی دیگر بوده که
اکثر آن ها چند روز قبل از زایمان ایجاد شده و  ۰تا ۰
روز پس از زایمان کاهش می یابد( .)2۱در تحقیق
حاضر میانگین تعداد مگاکاریوسیت ها در گروه ۰۱
بارداری کاهش و در روز  ۰۱بارداری و هفته اول
شیردهی افزایش داشته اما نسبت به گروه کنترل دارای
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اختالف معنی داری نبوده است که با مطالعات انجام
شده مطابقت دارد .با توجه به میـــزان تغییـــرات
سلول های خونی؛ افزایش گلبول سفید و لنفوسیت در
روز  ۰۱بارداری و کاهش پالکت در روزهای  ۰۱و ۰۱
بارداری و نتایج هیستوپاتولوژی طحال افزایش ماکروفاژ
در روز  ۰۱و  ۰۱بارداری و افزایش قطر پالپ سفید در
روز  ۰۱بارداری می توان بیان کرد که بارداری می تواند
بر سلول های خونی و سلول های بافت طحال
تاثیرگذار است .با توجه به تحقیق حاضر و در نظر
گرفتن داده های تحقیق و بررسی مطالعات و گزارشات
انجام شده ،ممکن است فرآیند بارداری باعث تغییرات
سلول های خونی مثل افزایش گلبول های سفید و
کاهش پالکت در سرم رت های مادر شده و تغییرات
پالپ سفید و افزایش ماکروفاژهای بافتی طحــال در
رت ها را به دنبال دارد که این تغییرات می تواند ناشی
از تغییرات سیستم ایمنی مادر باشد.
سپاسگزاری
بدین وسیله از همکاری و پشتیبانی دانشگاه پیام
نور مرکز اصفهان و عزیزانی که ما را در انجام این طرح
یاری نمودند تقدیر و تشکر می شود.
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Abstract
Findings: Platelets on the 10th and 20th days
of pregnancy showed a significant
reduction compared to the control group
(P<0.001). White cells and lymphocytes on
the 10th day of pregnancy showed a
significant increase compared to the control
group (P<0.05). Macrophages on the 10th
and 20th days of pregnancy were
significantly elevated compared to the
control group (P<0.001). The diameter of
white pulp on the 10th day of pregnancy
showed a significant increase compared to
the control group (P<0.05).

Introduction: During pregnancy, major
changes occur in the mother's body;
sometimes these changes are dangerous for
both mother and the fetus. By recognizing
these
changes
mother's
pregnancy
conditions could be managed. In this study,
changes in blood cells and spleen tissue
were investigated in female Wistar rats on
the 10th and 20th days of pregnancy and the
first week of lactation.
Materials & Methods: In this study, 54 rats
(12 males and 42 females) were selected.
After observing vaginal plug in female rats,
18 pregnant and 6 non-pregnant rats were
selected randomly and divided into four
groups of 6 as follows: the non-pregnant
control group, 10th day of pregnancy group,
20th day of pregnancy group, and first week
of lactation group. Blood samples were
taken from all the groups. Spleen tissues
were stained using the hematoxylin-eosin
method for histopathological evaluation.
The data were analyzed by one-way
ANOVA and Duncan’s test.

Discussion & Conclusions: Pregnancy
increases white blood cells and reduces
platelets in pregnant rats. It also increases
the diameter of white pulp and spleen tissue
macrophages. These changes can be caused
by alterations in mother's immune system.
Keywords:
Blood
Pregnancy, Lactation
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