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 دهیچک
بدن مانند طحال، کبد،  یعمق یها بافت یو بررس یابیارز یاست که برا یپزشک یربرداریروش تصو کی یسونوگراف :مقدمه

 مخچه بزرگ نژیپورک یها کاربرد دارد. سلول زین یدر حاملگ کهشده  یزیر یها پ آن عاتیو ضا یها، عروق خون عضالت، تاندون
از جمله عوامل  یبه عوامل مختلف ییباال اریبس تیحساس زیرشد و تما احلمر یهستند که در ط یعصب ستمیس یها سلول نیتر

داشته و  یمنف ریسلول ها تاث نیاست که بر ا ها نیتوکس نیو اثرگذارتر نیاز متداول تر یکیدارند. الکل  یکیو ژنت ییایمیش ،یطیمح
در  نژیپورک یتعداد سلول ها یبر رو ،یصیتشخ اسونداثر امواج اولتر یشود. هدف از مطالعه حاضر بررس یها م نآباعث کاهش تعداد 

 باشد. یم کیرت الکل وانیمخچه ح

به  یطور تصادفه ها ب نوزاد آن مان،یانتخاب شده و بعد از زا یریجهت جفت گ ستاریرت ماده نژاد و 6تعداد  ها: و روش مواد

 5و  3با فرکانس  یدو گروه سونوگراف ،یشدند که شامل گروه الکل میتقس شیگروه کنترل و پنج گروه آزما کیگروه شامل  6
افزار  با استفاده از نرم ،یمقاطع بافت هیو ته واناتیمتفاوت بودند. پس از کشتن ح رکانسبا ف یمگاهرتز و دو گروه الکل+سونوگراف

 ANOVA انسیوار زیو محاسبه آنال Tukeyبا استفاده از تست  یآمار یزهایمخچه شمارش شدند. آنال نژیپورک یها سلول کیموت
 انجام شد.  

شود و امواج  یم نژیپورک یدار باعث کاهش تعداد سلول ها ینشان داد که الکل به صورت معن جینتا :ی پژوهشها افتهی

 آورد.  یعمل مه ب یریدار جلوگ یکاهش به صورت معن نیاز ا یصیاولتراسوند تشخ

وجود ه کاهش ب ،یتهاجم ریروش غ کیتواند به عنوان  یمطالعه نشان داد که امواج اولتراسوند م نیا :یریگجهینتبحث و 

 از الکل را جبران کند. یمخچه ناش نزیپورک یمده در تعداد سلول هاآ
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 مقدمه
 یکیمخچه  ،یو تکامل یشناخت انیرو دگاهید از

از لحاظ رشد و  یعصب ستمیس ینواح نیاز مهم تر
است  و بعد از تولد یدخل رحم یدر دوران زندگ زیتما

 ،یحرکت یها  تیفعال یدر زمان بند یاتیکه نقش ح
عضالت  نیب یا  متقابل لحظه یها  کنترل واکنش

 یریادگیاز اشکال  یبرخ ست،یو آنتاگون ستیآگون
در انجام  لیدخ یشناخت فیوظا نیچن و هم یحرکت

 چه ساختار مخچه به اگر .(1،1)دارد یدر پ یحرکات پ
از انعطاف  یا  نگام تولد کامل است، اما درجهه
 ،یآکسون لیتشک ندیآ( شامل فریتیسی)پالستیریپذ

بعد از تولد  ز،یو تما دینورون جد دیتول ،یناپسیارتباط س
که اکثر  دهد  ی. مطالعات نشان م(3)ادامه دارد زین

ساخته شده و پس از  یها در اواسط دوره باردار  نورون
ادامه  یعملکرد یها  خود را به سلول یاصل زیتولد تما

 . (4)دهند  یم
های   به تنهایی بیش از نیمی از نورون مخچه

 کیصورت ه ها ب  نورون نیکه ا شود یمغز را شامل م
  مدار، نورون نیکنند. در مرکز ا یمدار واحد عمل م

گسترده قرار دارند  یتیدندر یها  با شاخه نژیپورک یها
 یباالرونده و مواز یها  خود را از رشته یها  یکه ورود

 کنند  یم افتیدر ینینابیب یها  سلول یبرخ نیچن و هم
 یها  قشر مخچه و سلول نیو ارتباط ب یاصل یو خروج

. اختالل در عملکرد باشند  یمخچه م یعمق یها  هسته
مانند  یحرکت یها  یها موجب ناهنجار  نورون نیا

 بزرگ نژیپورک یها  . سلول(1،5،6)گردد  یم یآتاکس
مخچه  نیچن و هم یعصب ستمیس یها  سلول نیتر

 تیخود حساس زیمراحل رشد و تما یهستند که در ط
 ،یکیاز جمله عوامل ژنت یبه عوامل مختلف ییباال اریبس
و  نیتر  جیاز را یکیدارند. الکل  ییایمیو ش یطیمح

 یمبن هی. گزارشات اول(7)عوامل است نیا نیاثرگذارتر
صورت  1671و  1661الکل در سال  کیبر اثر تراتوژن

 یعقب ماندگ دمانن یاز اختالالت یکه حاک رفتیپذ
رشد در  ریاخکاهش وزن هنگام تولد، و ت ،یذهن

و  Jones ،1671. در سال (1)بود یفرزندان مادران الکل
 یهمکاران گزارش کردند که فرزندان مادران الکل

 یاز اختالالت از جمله ناهنجار یخاص یالگو یدارا
و  دایفیب نالیاسپ ،یکروسفالیمانند م یمغز یها 

 یو ناهنجار یعروق-یقلب یها  یینارسا ل،لوسیمننگوم
. امروزه به (6)هستند ایاندام مانند فوکومل یتکامل یها 
و  یکینورولوژ یها  یمجموعه از ناهنجار نیا

  یم (FAS)ینیجن یسندرم الکل یکیمورفولوژ
نشان  یشگاهیآزما واناتیح یمطالعه بر رو (.11)ندیگو
 یها  لولکه مصرف حاد الکل باعث آپوپتوز س دهد  یم

راستا  نی. در ا(11)شود  یدر رشد مغز م ریو تاخ یعصب
Hamre  گزارش کردند که  1663و همکاران در سال

از روز هفتم بعد از  یمصرف الکل به مدت دو روز متوال
 یها  سلول یعملکرد یها  یژگیتولد، باعث کاهش و

 هم(. 11)شود  یمخچه م سیورم هیدر ناح نژیپورک
گزارش کردند  1665سال  در و همکاران Bedi نیچن
باعث  تواند  یالکل در روز پنجم بعد از تولد م قیتزر

. مطالعه بر (13)شود نژیپورک یها  کاهش تعداد سلول
در  یروش درمان کیامواج اولتراسوند به عنوان  یرو

 افتهی شیافزا یطور قابل مالحظه اه ب ریاخ یسال ها
ن از امواج آاست که در  یکیتکن یاست. سونوگراف

انسان  یبافرکانس باال و خارج از محدوده شنوائ یصوت
 یداخل بدن استفاده م یاعضا از یربرداریهت تصوج
 7تا  3و با فرکانس  نیی. اولتراسوند با شدت پاشود 

 یها  یماریدر درمان ب یمگاهرتز کاربرد قابل توجه
 و هم ییرگرمایو غ ییاثرات گرما قیمختلف از طر

 بیآس هیناح کیولوژیزیفپاسخ  زانیم شیافزا نیچن
نفوذ داروها به  شیامواج باعث افزا نیا (.14)دارد دهید

( Sonophoresisهدف شده که به آن سونوفورز) هیناح
اثر  یدارا نیچن هم اولتراسوند .(15)ندیگو  یم

 راتیی( است که باعث تغSonoporation)شنیسونوپور
آن  جهیشده که در نت یسلول یدر غشا یساختار

 توانند  یو باال م نییپا یبا وزن مولکول یها  ولمولک
اولتراسوند انتقال  یکاربردها گریوارد سلول شوند. از د

است  دهید بیآس یها  ها و ارگان  ژن به داخل بافت
 یبه طور قابل توجه زیژن ن انیب زانیکه در آن م

استخوان و  میسرعت ترم شی. افزا(16)ابدی  یم شیافزا
هنگام استفاده از  زین دهید بیآس هیکاهش حجم ناح

مشاهده شده است که آن را  نییاولتراسوند با شدت پا
. (17)دهند  یاولتراسوند نسبت م ییرگرمایبه اثرات غ

 یکه امواج اولتراسوند برا باشد  یقرن م میاز ن شیب
مورد  ها  یدر شکستگ یکال استخوان یبهبود نواح
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 31 دتاولتراسوند به م (.11)ردیگ  یاستفاده قرار م
 رشد سلول شیباعث افزا MHZ1و با فرکانس  قهیدق

 .(16)شده است وژنسیآنژ شیو افزا الیاندوتل یها 
مرکزی و  یعصب  مطالعات انجام شده بر سیستم

 اولتراسوند فاکتور امواج محیطی نشان داده که انرژی
های   در ایجاد تغییرات غیرتهاجمی در بافت یارزشمند

 پارکینسونچون  عصبی هم یها  یماریسلولی و ب
 جادیاولتراسوند با ا رسد  ینظر مه . ب(11)است

 یخارج سلول عاتیما تهیسکوزیو اثر بر و ونیبراسیو
. با (11)ها شود  سلول یرفتار اتیدر خصوص رییباعث تغ

 تیاولتراسوند و اهم توجه به اثرات امواج
  نقش مهم سلول نیچن الکل و هم یکیولوژیزیپاتوف

موجود  یعیطب یعصب اتدر حفظ ارتباط نژیپورک یها
اثرات امواج اولتراسوند  یزنده، هدف مطالعه حاضر بررس

مخچه در نوزاد موش  نژیپورک یها  بر سلول یصیتشخ
 بود.  کیالکل ییصحرا

 ها  و روش مواد
تا  6با سن  ستاریرت نژاد و یمطالعه بر رو نیا 

انجام گرفت که از  gr 111±53/1هفته و وزن  1
هفته  کیو ابتدا به مدت  دیگرد هیپاستور ته یتویانست

 15تا  13خانه شامل حرارت  وانیاستاندارد ح طیدر شرا
 کلیدرصد و س 55تا  51گراد، رطوبت  یدرجه سانت

جداگانه قرار  یها  در داخل قفس هساعت 11 ینور
سر موش نر  3سر موش ماده و  6گرفتند. سپس تعداد 

موش نر( جداگانه جهت  1موش ماده و  1صورت)ه را ب
قرار داده  یریگ  جفت یها  شبانه در قفس یریجفت گ

را از هم جدا  ها موش ،نالیو بعد از مشاهده پالک واژ
 زشدند. بعد ا ینگهدار کسانی طینموده و در شرا

شدند که  می( تقسn=6گروه) 6ها به   وزاد موشن مانیزا
 شامل:

بعد از تولد  11گروه کنترل که در روز : I گروه
به  یبه صورت داخل صفاق نینرمال سال g/kg 5 مقدار

 شد.  قیها تزر آن
بعد از تولد  11که در روز  کیگروه الکل :II گروه

g/kg 5 قیا تزره به آن یالکل به صورت داخل صفاق 
 شد. 

 11و  11، 11 یکه در روزها ییرت ها :III گروه
در معرض اولتراسوند با  قهیدق 5بعد از تولد به مدت 

 قرار گرفتند.  MHz 3فرکانس 
بعد از تولد  11که در روز  ییرت ها: IV گروه

g/kg 5 شد و در   قیتزر یالکل به صورت داخل صفاق
در  قهیدق 5بعد از تولد به مدت  11و  11، 11 یروزها

 قرار گرفتند.  MHz 3معرض اولتراسوند با فرکانس 
 11و  11، 11 یروزهاکه در  ییرت ها: V گروه

 MHz 5بعد از تولد در معرض اولتراسوند با فرکانس 
 قرار گرفتند.
بعد از تولد  11که در روز  ییرت ها :VI گروه

g/kg 5 شد و در   قیتزر یالکل به صورت داخل صفاق
در  قهیدق 5بعد از تولد به مدت  11و  11، 11 یروزها

 قرار گرفتند.  MHz 5معرض اولتراسوند با فرکانس 
درصد با استفاده از  11مطلق به صورت  الکل
 قیتزر یو به صورت داخل صفاق قیرق نینرمال سال

W/cmو شدت امواج اولتراسوند  دیگرد
بود. در  65 2

 یبا دوز مناسب اتر، ب واناتیبعد از تولد، ح 13روز  انیپا
 یری. جهت جلوگدیها جدا گرد شده و مخچه آن هوش
ها در  نآ شتریهر چه ب نشد داریها و پا  بافت زیاز اتول

 مطالعات یشدن برا کسیو ف یعیحالت طب
 قرار درصد 11 نیها در فرمال  نمونه ،یکیستوپاتولوژیه

مورد  یمعمول بافت شناس های  روش طبق و شده داده
و شمارش  یقرار گرفت. جهت بررس یبافت یساز  آماده
در  یالیسر یکرونیم 6 یها  برش نژ،یپورک یها  سلول

ه شد ب هیمخچه ته سیورم هیاحاز ن تالیجهت ساژ
خط  کیکه نزد ییها  مقاطع تنها برش نیب که یطور

مخچه قابل  یها  ها هسته بودند و در آن سیوسط ورم
 نیلیهماتوکس یزینبودند، انتخاب و مورد رنگ آم تیرو

با استفاده از  ری( قرار گرفتند. تصاوH&E)نیو ائوز
 فزارگرفته شد و با استفاده از نرم ا ینور کروسکوپیم

 یزهایانجام شد. جهت آنال یشمارش سلول کیموت
 انسیوار زی، و محاسبه آنالTukeyاز تست  یآمار

ANOVA دیاستفاده گرد. 

 ی پژوهشها  افتهی
 قیرـــچه از طـــمخ یــــع بافتــمقاط یبررس
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نشان داد که  کیافزار موت  و نرم ینور کروسکوپیم
در  نژیپورک یها  مصرف الکل باعث کاهش تعداد سلول

 1شماره  نسبت به گروه کنترل شد)شکل یگروه الکل
B11/1±11/5ها در گروه کنترل برابر   (. تعداد سلول 

 ها به  سلول نیتعداد ا الکلی گروه در اما بود
 یکاهش از نظر آمار نیکه ا افتی کاهش 67/1±1/4
 ی(. سونوگراف1 شماره ()نمودارP<0.05بود) دار یمعن

را نسبت به گروه  نژیپورک یها  تعداد سلول یصیتشخ
 شیافزا نیداد که ا شیدار افزا یصورت معنه کنترل ب

 شیکه با افزا یا  وابسته به فرکانس امواج بود به گونه
 شماره شد)شکل شتریها ب  فرکانس امواج تعداد سلول

1 Cبا فرکانس  ی(. در گروه سونوگرافMHz 3  تعداد
 گروه در و سلول 11/6±41/1 ها به  سلول

 شافزای سلول 15/6±46/1به  MHz  5سونوگرافی
زمان امواج اولتراسوند  در استفاده هم .(P<0.05)افتی

از الکل را  یناش یاولتراسوند کاهش سلولامواج  و الکل،
وابسته به فرکانس امواج  زین شیافزا نیجبران کرد که ا

 سلول 11/4±67/1 ها از  که تعداد سلول یطوره بود ب
 +الکل گروه در 51/5±5/1 به الکلی گروه در

 گروه در سلول 71/5±45/1 و MHz  3یگرافسونو
 (P<0.05)افتی شیافزا MHz 5 سونوگرافی+الکل

 (.D 1شماره   ()شکل1شماره  )نمودار

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: گروه Cگروه الکلی،  :B: گروه کنترل، A. های مختلف  گروه در H&Eآمیزی   تصویر میکروسکوپی مخچه با رنگ. 1 شماره شکل

 (×044نمایی  بزرگ)MHz  5 سونوگرافی+ : گروه الکلMHz 5 ،D سونوگرافی
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 MHz 3 اولتراسوند  ،MHz 3 های کنترل، الکلی، اولتراسوند   های پورکینژ بین گروه  مقایسه میانگین سلول. 1شماره  نمودار

 †های الکلی و کنترل،  (،*** مقایسه بین گروهn=6همراه با الکل) MHz 5 اولتراسوند  و MHz 5  اولتراسوند همراه با الکل،

های اولتراسوند+الکل و گروه   مقایسه بین گروه ‡‡‡، (P<0.05)مقایسه بین گروه های اولتراسوند و گروه کنترل

 (.P<0.001)الکلی

 
  یریگ جهیو نت بحث

حاضر نشان داد که مصرف الکل باعث  مطالعه
 وانیمخچه در نوزادان ح نژیپورک یها  کاهش سلول

دهد  یراستا مطالعات نشان م نی. در همشود  یرت م
 شیو افزا ها  دانیاکس یبر سطح آنت ریکه الکل با تاث

 بیدر حال تکامل باعث آس نیآزاد در جن یها  کالیراد
شده و  یصبع میدر حال تقس یها  سلول DNAبه 

و  BAXمانند  کیآپوپتوت یها  نیپروتئ رییموجب تغ
Bcl2 ریمس یساز  فعال قیاز طر تاًیکه نها گردد  یم 

  یو کاهش حجم مغز م یآپوپتوز موجب مرگ سلول
از مصرف الکل با  یناش دیاستالدئ نیچن . هم(11) شود

 نیو سروتون نیستامیمانند ه کیوژنیب یها  نیآم
و  نیکربول باتیترکواکنش داده و به صورت 

 ینیگزیمده که با جاآ در نینولیزوکوئیا
 یرسان امیباعث اختالل در پ یعصب یترهایروترانسمون

 جادیا بی. آس(13)شود یم یعصب ستمیو عملکرد س
از جمله  یمختلف یبه فاکتورها یعصب ستمیشده در س

ژنوم  نیچن الکل و هم زیدوز، مدت زمان و نحوه تجو
 .   (14)دارد یبستگ وانیح

ها   با اختالل در عملکرد پروتئین تواند یم اتانول
 های نورونی  سلولی باعث آسیب یلیپیدهای غشا و
رسد پس از مصرف طوالنی مدت   . به نظر می(15)شود 

الکل، مغز مصرف استات را به عنوان منبع انرژی 
انباشته شده  و استالدئید (16)کند  گلوکز می نیجایگز

میتوکندری  عملکرداثرات سمی خود را با واکنش بر 
 یاتینقش ح یتوکندریکه م ییجا کند، از آن  اعمال می

دارد  نیستئیمانند س ییها  نیالکل و پروتئ سمیدر متابول
 د،یپیل ونیداسیها منجر به پراکس یتوکندریم بیتخر
 یغشا دیپیفسفول بیو تخر کینوکلئ دیاس ونیداسیاکس
چنین شواهد نشان  . هم(13،17،11)گردد  یم یسلول

ریزی شده سلول   نقش الکل در مرگ برنامه دهنده
 .(13)باشد  ها)آپوپتوز( می

Ming  گزارش کردند  1116و همکاران در سال
 GABA یمهار یها  رندهیگ یکه الکل با اثر بر رو

 .(16)شود  یم نژیپورک یها  باعث کاهش تعداد سلول
Walker نشان دادند که مصرف  زیو همکاران ن

بعد از  5 و 4 یدر روزها gr/kg11-6  زانیالکل به م
و درصد  15 زانیبه م را نژیپورک یها  سلول ،موش تولد

  یکاهش مدرصد  15 زانیبه م 6و  1 یدر روزها
درصد  1/11 کاهش زیحاضر ن قیدر تحق (31)دهد

 اهدهدر اثر مصرف الکل مش نژیپورک یها تعداد سلول
 یها  بافت میکاهش درد و ترم یبرا ی. سونوتراپدیگرد

 یعصب-یعضالن ستمیمختلف و به طور عمده در س
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و همکاران  Karnes. (31)ردیگ  یمورد استفاده قرار م
گزارش کردند که امواج اولتراسوند در  1111در سال 

. (31)کند  یم عیرا تسر میروند ترم دهید بیعضالت آس
داده اند که امواج  انپژوهشگران نش نیچن هم

در  یالتهاب یها  لتراسوند باعث کاهش تعداد سلولوا
 ی. امواج اولتراسوند با اثر بر رو(33)گردد  یعضله م

 نیچن ها و هم مجدد آن ییبازآرا عیکالژن و تسر افیال
و  یعضالن یها  المانیف یریانعطاف پذ شیافزا

عضله شده  میکاهش اسپاسم عضله منجر به ترم
 حفره سمیمکان قیاز طر ند کهقادر مواجااین . (34)است

  بافت میبدن باعث ترم عاتی( در ماcavitation)یساز 
در ارتباط با اثر  یگزارشات نیچن . هم(31)شود نرم  یها

 شیافزا ،یدر بهبود استحکام کشش یسونوتراپ
سرعت رشد عضالت  شیافزا ته،یسی( و االستLoadبار)

 میو ترم ها  تئوبالستسنتز اس شیافزا نیچن و هم
.  (34)باشد یموجود م واناتیدر ح یصدمات استخوان

Hu  گزارش کردند که تابش  1111و همکاران در سال
 قهیدق 11هرتز به مدت مگا 1امواج التراسوند با شدت 

 یکیمورفولوژ اتیخصوص رییموجب تغ in vitroدر 
ه ب و مچاله شدن و جا یعصب مانند انقباض زوائد نورون

بالقوه انقباض زوائد  سمیگردد. مکان یسلول سمج ییجا
 یروهایتعادل ن یختگیاز بهم ر یناش تواند یم ینورون

 یستیدر مهاجرت جسم سلول باشد. اثرات ز لیدخ
به مدت  یمخرب امواج اولتراسوند به طور کل ایدیمف

. (35)گردد  یزمان تابش و شدت پالس اعمال شده باز م
 کیاست باعث تحر توانسته نیچن امواج اولتراسوند هم

تکامل  یدر ط یشدن زوائد نورون لیرشد نورون و طو
 یکیزیوفیب سمی. مکان(36)شود یعصب یها  سلول

توسط  یکیمورفولوژ راتییتغ یمسئول در القا

از اثر  یتواند ناش یاولتراسوند مشخص نشده است اما م
سلول باشد  ءدر غشا یونی یها  کانال یامواج بر رو نیا

  امیپ ونی نیتر به عنوان مهم   +Ca2راستا نیدر ا
را در رفتار  یاتینقش ح یداخل سلول ندیدر فرآ رسان

 زین یگری. در مطالعه د(37)کند  یم فاین اآ سلول و بقاء
 گروه انجام شد)داده ها منتشر نشده است( نیکه در هم

قادر به  یصیکه امواج اولتراسوند تشخ دیمشخص گرد
 پوکامپیه یسلول ها در یداخل سلول میکلس شیافزا

هنگام برخورد با بافت کامالً  یباشند. امواج صوت یم
از آن جذب بافت  یبلکه مقدار شود  یبرگشت داده نم

  یمطالعات نشان م کند  یم جادیا یبافت یگرما شده و
شوک  قیاز طر یکه اولتراسوند در سطح مولکول دهند
، همراه با Hps71 نیپروتئ دیو تول کیو تحر ییگرما
 شرفتیباعث مهار پ FGF-β نیپروتئ دیتول شیافزا

در مطالعه  یکلطور ه . ب(31)شود  یم یعضالن یآتروف
 شیحاضر نشان داده شد که امواج اولتراسوند باعث افزا

 کیالکل یمخچه در موش ها نژیپورک یها  تعداد سلول
در  نیطور روته که اولتراسوند ب ییجا . از آنشود  یم
 شود  یکار گرفته مه ب ها  و درمانگاه ها  مارستانیب

ختالالت درمان ا یبرا یراهکار مناسب تواند  یاحتماالً م
 شود  یم شنهادیپ نیا بر باشد. بنا یا  و مخچه یعصب

 سمیمکان صیتشخ یدر راستا یشتریکه مطالعات ب
 انجام شود. یمولکول یامواج در سطح سلول نیاثرات ا

 سپاسگزاری
 یو فناور قاتیاز معاونت محترم تحق لهیوس نیبد

 یمال یها  تیخاطر حماه ب الم،یا یدانشگاه علوم پزشک
 یم یطرح قدردان نیانجام ا طیو فراهم نمودن شرا

 .شود 
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Abstract 
Introduction: Ultrasound is a medical 

imaging technique for evaluation and 

assessment of body deep tissues such as 

spleen, liver, muscles, tendons, blood 

vessels, and their lesions. In addition, it is 

used in pregnancy. Purkinje cells of 

cerebellum are largest cells in central 

nervous system which during growth and 

differentiation have high sensitivity to 

various factors, including environmental, 

genetic and chemical factors. Alcohol is 

one of the most common and most effective 

toxins that affect purkinje cells and 

reducing their number. The purpose of the 

present study is to investigate the effect of 

the diagnostic ultrasound waves on number 

of cerebellar purkinje cells in the alcoholic 

rat cerebellum. 

 

Materials & methods: Six female Wistar 

rats were selected for matting. After 

childbirth, the newborn were divided into 

six groups including one control group and 

five experimental groups (Alcoholic group 

and two groups with 3 and 5 MHz 

ultrasound-exposed, and two groups with 

alcohol+ ultrasound-exposed groups that 

were exposed to 3 and 5 MHz ultrasound 

waves). After animals scarification and 

preparation of tissue slices, purkinje cells of 

cerebellum were counted using Motic 

software. Statistical analysis performed 

using Tukey test and ANOVA variance 

analysis. 

 

Findings: The data showed that 

consumption of alcohol significantly 

decreased the number of purkinje cells of 

cerebellum and diagnostic ultrasound 

waves compensate this reduction and 

significantly increased the number of 

purkinje cells. 

 

Discussion & Conclusion: according to 

results ultrasound waves as noninvasive 

method can compensate number of 

cerebellar purkinje cells that have been 

decreased by alcohol, and can be a new 

strategy for the treatment of cerebellar 

disorders during the development. 

 

Keywords: Alcoholic, Purkinje cells, 

Diagnostic ultrasound waves 
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