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و مطالعات انجام شده  قاتیتحق تر شی[. تاکنون ب2کرد   هیتور

و مشواهده   يد  دو ان با دا  دیاس کید  ا تباط با کمبود فول

:  که حارل از آن بوده است. از جمله آن ینیجن يها يناهنجا 

، غلظوت   فووالت  يکننود کواهش و ود   یم انیب یشواهد تجرب

 شی[ و افووزا3،4  ددهوو یموو شیپالسووما  ا افووزا نیسووتیهموس

سوق،، جودا شودن     شیخون ماد  منجر بوه افوزا   نیستیهموس

 یمانودگ  ، تولد نوزاد با وزن ک  و عقو  زود س مانی، زاجفت

( 2612)[. مطالعه فولز و همکوا ان  5گردد   یم نید   شد جن

د  سوه   دیاسو  کیها از جمله فول مغذي زینشان داد که جذب  

، ممکن است منجر بوه کواهش شودت پوره     ماهه اول با دا ي

 یاز سوه علوت ارول    یکو ی، ی[. پره اکالمپس0شود   یاکالمپس

و  زيیمرگ ماد ان د  دو ان با دا ي است که همراه با خوونر 

از  ريیشوگ یعوالوه بور پ   دیاسو  کیو [ و فول7باشد   یعفونت م

 وژنزی شد و آنژ  یو تنظ ریاحتماالً د  تکث ،یلوله عصب صینقا

نقوش دا د   زیو ن یپره اکالمپسو  یسلول DNAمرتب، با   یجفت

اثور مکمول    یابیو ا ز ي( بورا 2610د  سال ) یقی[. د  تحق8 

، بوه  یخطر پره اکالمپس يبر  و يد  زمان با دا  دیاس کیفول

مکمول   يسه ماهه دوم با دا  لیکنندگان د  اوا از شرکت 95%

کوه مکمول    یگروه نشان داد د  جیداده شد و نتا دیاس کیفول

کوه مصورف    ی ا مصرف کردند نسبت بوه گروهو   دیاس کیفول

 افتوه یکاهش  يبا اختالف معنادا  یپره اکالمپس زانینکردند م

از ان است کوه   یمختلف حاک قاتیتحق جی[. امروزه نتا9است  

مودت تواثیر    ي آموزش هر چنود کوتواه  ی به کا گیربه طو  کل

روو ت   قیو بسزایی د  ا تقاء سطح آگاهی افراد دا د. د  تحق

، د رود مواد ان بوا    (2612و همکا ان ) يتوس، جعفر رفتهگ

% مجموع بوود، بعود از   3/47اهی ناکافی که قبل از آموزش آگ

%   کاهش یافت و د  واقع به همین نسوبت  16/ 7آموزش به 

ب اضافه شده است. مداخله آموزشوی  به سطوح متوس، و خو

 انبه کا   فته د  این مطالعه بر افوزایش سوطح آگواهی مواد     

[. 16 ا نشوان داده اسوت    ثربخشی بسیا  باال و قابل توجهی ا

 ا یبسو  قاتی، تحقدیاس کیمصرف فول شیاما د  ا تباط با افزا

افوراد   يفووالت بور  و   شیباشد. د  مو د اثر افزا یمحدود م

 افتی: د که گزا ش شده است. از جمله آن یمتفاوت جی، نتابالغ

 راتییو گورم د   وز( بوا تغ   یلو یم 15) دیاس کیفول ادیز زانیم

 رییو از حود و تغ  شیبو  تیفعال ،يریپذ کی، شامل: تحري فتا 

فووالت   شیافزا نیچن [. ه 11خواب همراه بوده است   يالگو

 گوردد  یمو  مور یسب  کاهش خطر ابتال بوه آلزا  ییغذا  ید   ژ

از حود   شیمقودا  بو   ریتأث یاست که مسئله بر س ی[. مدت12 

اسوت   دهیمطرح گرد ینینمو جن و شد  ي و دیاس کیالزم فول

محودود   ا ی، بسو یپژوهشو  نوه یزم نیو د  ا قوات یقیتح نیاما ا

 ومیتلی، پانکراس از اپینیجن ی وزگ 5/9باشد. د  موش د   یم

فرم پانکراس  شیپشود.  یم جادیمجزا ا هیدوازدهه و از دو ناح

بووه رووو ت  یپووانکراس پشووت ی، کوچووک بوووده ولوویشووکم

 دهیو دوازدهوه د  ومیو تلیاپ یپشوت  سومت د  ق عیوس یزدگ رونیب

پانکراس د  حوال جوانوه    ری، جزاینیجن 10شود. د   وز  یم

توان  ینم 18 ای 17بتا  ا تا  وز  يها سلول یباشند ول یزدن م

کوامالً   پانکراس ری وزه جزا 18موش  نیداد. د  جن صیتشخ

 لیو مختلوف از قب  يدا وهوا  ری[. تاکنون تواث 13اند   افتهی زیتما

، موت  نیری، آسوپ هوا  ضد تشنج، ضد رورع، مسوکن   يهادا و

. از جملوه  نشان داده شده اسوت  نیجن يبر  و رهیو غ نیفو م

 راتییوووتغ يبووور  و نید  موووو د اثووور آسوووپر   کوووه آن

 شیافووزا ،ییموووش رووحرا نیجنوو هیووکل کیسووتومو فومتریه

گزا ش شده  یگروه تجرب يها نیوزن جن نیانگید  م يمعنادا 

موجود د   يها فوالت و مکمل زانیبا م تباط[. د  ا 14است  

 نیها با سورطان پوانکراس د  افوراد بوالغ چنو      نآغذا و  ابطه 

مطالعه کاهش محسوس آما  خطر  کی: د  گزا ش شده است

، بودون  مصرف  ا داشتند گزا ش شود  نیکه باالتر ید  گروه

نشان داد که  گری، مطالعه ده باشدکه منبع فوالت گزا ش شد آن

خطر سرطان پانکراس د  مردان نودا د و   ي و يریفوالت تاث

  زنوان  ا  محسووس خطور د   شیه  عدم افزا یمطالعه مشابه

 کیو فول B12 نیتامیبا و يا یمکمل  [. امروزه،15نشان داد  

 تید  برابر سم يا هیتغذ تیریمد ياستراتژ کیبه عنوان  دیاس

  یسو که باعث کواهش آ   شود یم ینیب شیپ کیاز آ سن یناش

 یالتهواب  یسم راتییو تغ کیالقا شده با آ سن یسلول ویداتیاکس

از  یناشو  ویداتیاکس  یکه آس دهد ینشان م جیگردد. نتا ی، مآن

 ریجزا يها د  تعداد سلول یسب  کاهش قابل توجه کیآ سن



 و همکا ان یسا ا  حمن...                                                      

 

 

و  دیاسو  کیو فول  یو و ترک شوود  یمو د  بافت پوانکراس  ت  

کند  يبازساز  ا ریجزا يها تعداد سلول تواند یم B12 نیتامیو

 يدوز بواال  ریبور آن شود کوه تواث     یسوع  قیتحق نی[. د  ا10 

و  ینو ی شد و نموو جن  ي، بر  ويد  زمان با دا  دیاس کیفول

. ردیو موش مو د مطالعه قرا  بگ نیجنبافت پانکراس  نیچن ه 

 نهید  زم یبتواند اطالعات قیتحق نیحارل از ا جیاست نتا دیام

دا و فوراه    نیو ا زیجهت تجو انپزشک ا ید  اخت یعل  پزشک

 حیمواد ان بوا دا  د  نحووه روح     يگشا  اه نیچن نموده و ه 

 .دا و باشد نیمصرف ا

 

 هامواد و روش
از  شیآزموا  نیو د  ا: 

 به رو ت مادّه خالص و مؤثر آن به شکل پوود   دیاس کیفول

 يهوا  نیتوام یجزء و دیاس کیفول که نیاستفاده شد. با توجه به ا

بوه عنووان    ریو ، از آب مقطر دوبا  تقطباشد یمحلول د  آب م

 قیو تز که جهت هر با   ی. حج  حاللدیحالل آن استفاده گرد

 نیوی تع يبود. برا یس یس  یمعادل با حداکثر ن زی، ناستفاده شد

وزن  نیاز تناس  بو E2  و E1 يها گروه يبرا دیاس کیدوز فول

 .و دوز دا و استفاده شد

سور   26تعوداد   یمطالعه تجرب نی: د  ا

 ،ید  شورا  NMRI ماده بالغ نوژاد  یشگاهیموش کوچک آزما

( د  یکیسواعت توا   12وساعت نوو   12) ییاستاندا د  وشنا

 ينگهدا  یکاف يغذا گراد و آب و ید جه سانت 23 ± 2 يدما

مووش   کیو موش ماده همراه با  3-5، يریگ فتج يشدند. برا

نر  يها   داده شدند. پس از قرا دادن موشقفس قرا کید   نر

 يها ، ربح  وز بعد، موشيریگ و ماده د  کنا  ه  جهت جفت

هوا جودا و بوه قفوس      مووش  ریسوا  ، ازکه با و  بودند يا ماده

ها د  چها  گروه،  ، موششیآزما نیمنتقل شدند. د  ا يگرید

قورا  داده   2 یبو و تجر 1 ی، تجربو شاهد، ش  يها شامل گروه

، گوروه  کرد ینم افتیبود که دا و د  یشدند. گروه شاهد گروه

که حالل مو د  کرد یم افتیبود که تنها حالل  ا د  یش  گروه

 يهوا  آب مقطر د  نظر گرفته شد و گوروه  شیآزما نینظر د  ا

 نیکردند. با توجه به ا افتیبودند که دا و د  ییها گروه یتجرب

 کیو از حد الزم فول شیمقدا  ب ریبا تأث اطد  ا تب شیکه آزما

 کروگورم یم 45/6، معوادل  بافوت پوانکراس اسوت    ي و دیاس

 يبورا ) کروگورم یم 0/6( و 1 یگروه تجرب ي)برا دیاس کیفول

، د  نظر گرفته شد. پس از مثبت بوودن تسوت   (2 یگروه تجرب

با دا   ا از قفوس   وانی، حي وز رفر با دا  نییو تع يبا دا 

 وز  خی. سوپس توا    یمنتقل کرد يگریو به قفس د ردهجدا ک

بوا دا ،   يها موش نیشد. ا ادداشتی زیرفر آن موش با دا  ن

 کیبا محلول فول ما یتحت ت يبا دا  16و  9، 8 يد   وزها

موش کوچوک   يبا دا  16و 9، 8 يگرفتند.  وزها قرا  دیاس

. باشد یآن م ینی شد و نمو جن ي وزها نیتر مه  یشگاهیآزما

دو ه  نیدهد که ا ینشان م وانیح نیا ینیمطالعه  شد و نمو جن

 شیدایو پ يریگ بوده و شروع شکل ییزا د ست مطابق با اندام

 نیو . اردیپوذ  یسوه  وز روو ت مو    نید  اها  همه اندام باًیتقر

 قیباشد. تز  یسوم تا هشت  م يها تهف وزها د  انسان معادل ه

و بوه   ینیسورن  انسوول   ي لهیربح به وسو  16هر  وز ساعت 

 وانیو کشاله  ان و شک  ح نیب ي هی، د  ناحیشکل د ون رفاق

بوه   زیو گوروه شو  ن   ي. برارفتیپذ د جه رو ت 45 هیبا زاو

( بوه روو ت   دیاسو  کیآب مقطر )حالل فول یس یس  ین زانیم

آزمایشوات و تجربیوات    ی. تموام دیو گرد قیتز  ید ون رفاق

کمیتوه کوا  بوا حیوانوات      لرو ت گرفته بر اساس دستو العم

)عج( طراحی و به  اهلل هیبق یآزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشک

اسووتفاده از اسووتریو  هووا بووا کووا  گرفتووه شوود. سووپس نمونووه 

چنین با کموک   ظاهري بر سی شدند. ه  نظر میکروسکوپ از

طوول   زیو و  ن يگیور  با دقت اندازه نیترازوي دیجیتال وزن جن

 هیو کولیس و ن استفاده از باها  جنین یگاه نشیمن – يفرق سر

 .دندیگیري و ثبت گرد اندازه

هاي هر موش  : تعداد پنج جنین از جنین

 24به مودت   %16 نیفرمال طو  تصادفی انتخاب و د  هبا دا  ب

چو  و  اسوت     یبه دو ن ها نیشدند. سپس جن کسیساعت ف

قورا    %16 نید  فرموال  گور یسواعت د  24و به مودت    یتقس

روو ت   ه، بافت پانکراس بد  موش که نیگرفتند. با توجه به ا

ها و معوده قورا  گرفتوه اسوت و ماننود       منتشر د  اطراف  وده

، د  آن مطرح باشود  یو عرض یطول يها که برش ستیانسان ن
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بوا اسوتفاده از    یشده پس از پوردازش بوافت   کسیف يها نیجن

از  يمیکرومتر 5. مقاطع ساجیتال دندیگرد يریگ قال  نیپا اف

میکرومتر از  166و به فارله  ستیبه ب کیمقطع  16 مهیهر ن

 (H&E) نیائووز  -نیلیهووا تهیووه و توسوو، هماتوکسوو جنوین 

 سوت یی وسعت بافت پانکراس بآمیزي شدند. جهت بر س  ن 

از قسومت   گرید کیاز  کرونیم 166با فارله  تالیمقطع ساج

و محاسوبات انجوام    هیو  است و چ  ته نیبه طرف نیجن یانیم

و  بنود جهت بر سوی میوانگین د رود بافوت هم     نیچن شد. ه 

 هیو ناح 5 یطو  تصوادف  هاز هر مقطع ب  ید رد پا انش نیانگیم

شده هر مووش انجوام شود و     هید  مقاطع ته یانتخاب و بر س

و  دیانجام گرد يآما  یابی، محاسبه و ا زد  هر گروه نیگیانیم

النگرهوانس و   ریو وسوعت د رود جزا   نیانگیم یجهت بر س

، از انکراسموجود د  بافت پو  ینید رد آس نیانگیم نیچن ه 

 5 یطو  تصادف ه، ببافت پانکراس بود يکه دا ا یهر مقطع بافت

انتخوواب و مسوواحت کوول بافووت پووانکراس و مجموووع  هیووناح

 لیالنگرهانس محاسبه و بوه د رود تبود    ریجزا يها مساحت

 .شد

بافتی د   هاي يریگ : جهت اندازه

 از میکروسوکوپ   466×و  166×و  46×هواي   ینموای  بز گ

Nikon      مجهز به دو بین دیجیتال اسوتفاده شود. از هور مقطوع

افوزا    شد و توسو، نورم   هیپانکراس تعداد پنج عکس ته یبافت

 يقورا  گرفتنود. بورا    يسوتومو فومتر یه یموتیک مو د بر س

کوش   مختلف ابتودا از خو،   يستومو فومتریه يها يریگ ازهاند

 کرومتور یم 16که د  آن فارله هر قسومت   متر یلیم ردم کی

 نیوی تع يشود. بورا   هیمذکو  ته يها یینما با بز گ ریبود تصاو

به بافت همبند و   یوسعت بافت پانکراس، نسبت پا انش زانیم

 سپانکراس پ يها ینیالنگرهانس به آس ریجزا زانیم نیچن ه 

افوزا    د  نورم  ریمشخص تصاو یینما با بز گ يبردا  از عکس

 .انجام شد يریگ شده سپس اندازه بریابتدا کال کیموت

هاي به دسوت آموده بوا     : داده

  Spss22افزا   د  نرم Tukeyو آزمون  ANOVA وش آما ي 

قرا  گرفتند. اطالعات به رو ت  يآما  لیو تحل هیمو د تجز

ا ائوه شوده و تفواوت     نیانگیو خطاي اسوتاندا د م  ± میانگین

 .معنادا  د  نظر گرفته شد >65/6P ها د  سطح میانگین

 

 نتايج
 يهوا  هوا د  گوروه   نیظواهر جنو   یماکروسکوپ ید  بر س

 يها از نظر ظاهر نینشان داد که جن جینتا ی، ش  و تجربشاهد

 يهوا  نید  جنو  يظاهر يناهنجا  گونه چیکامالً سال  بوده و ه

بر سی میانگین حارل از  جیمختلف مشاهد نشد. نتا يها هگرو

 E2شو  و   يهوا  هوا د  گوروه   نیو وزن جنو  یدم -يطول سر

مشواهده   يگونوه اخوتالف معنوادا     به گروه شاهد هویچ  بتنس

نسبت بوه گوروه    E1 د  گروه رهایمتغ نیکه ا حالی . د دینگرد

 (.2و1يها شکلبود ) افتهی يمعنادا  شی، افزاشاهد

گروههواي شواهد ،    يد  جنین موش هایدم –يمیانگین طول سر سهیمقا .1شکل 

 ا نشوان موی دهود.     دیاسو  کیفول يتحت تیما  با دوز باال یش  و دو گروه تجرب

د   E1د  گوروه   یدمو  –يهمانطو  که د  نمودا  مشخص است میانگین طول سر

معنادا ي دا د.  * نشان دهنوده وجوود اخوتالف     شیافزا گریمقایسه با سه گروه د

 باشد. یم گرینسبت به سه گروه د E1گروه  نی( بp <0.05معنادا  ) 

ها  ا د  گروههاي شاهد ، ش  و دو گروه سه میانگین وزن جنین یمقا .2شکل 

د  ا نشان می دهد. همانطو  که د  یک اسیفول يتحت تیما  با دوز باال یتجرب

گر ید  مقایسه با سه گروه د E1نمودا  مشخص است میانگین وزن د  گروه 

ن ی( ب p <0.05* نشان دهنده وجود اختالف معنادا  ) ش معنادا ي دا د.یافزا

 باشد. یگر میه سه گروه دنسبت بE1 گروه 



 و همکا ان یسا ا  حمن...                                                      

 

 

هوا و   بر سی وسعت بافت پانکراس نسوبت بوه ا گوان    د 

موضووع بوود کوه     نیو دهنوده ا  نشوان  جی، نتاگرید يها قسمت

، نسبت به گوروه شواهد   E2و  E1گروه  د  زانیم نیا نیانگیم

د   E1د  گوروه   شیافوزا  نیو داشت کوه ا  رمعنادا یغ شیافزا

 (.4 و 3 شکل بوده است ) تر شیب E2با  سهیمقا

گروههاي مختلف  ين وسعت پانکراس ، د  جنین موش هایانگی. مقایسه م3شکل 

ن وسعت بافت پانکراس یانگیدهد م ی ا نشان می دهد. همانطو  که نمودا  نشان م

ش داشته اما یافزا ير گروهها مختصریسه با ساید  مقا E1د  سطح شک  د  گروه 

 ش معنادا  نبوده است.ین افزایا

متعلق به گروه  ين موش هایک بافت پانکراس جنیستومو فومتریر هیتصاو .4لشک

 E1 (C)ا ی کی ی، گروه تجرب (B)، گروه ش  ( A)مختلف شامل گروه شاهد  يها

ن وسعت پانکراس د  گروه یانگیدهد. م ی ا نشان م E2 (D)ا ی دو یو گروه تجرب

E1  دهد ) ن   ی ا نشان م ير معنادا یش غیگر افزایسه با  سه گروه دید  مقا

 (.166×  ییو بز گنما H&E يآمیز

 

ند نسبت به کل وسعت بر سی میانگین د رد بافت همب د 

نسوبت   E2د  گروه  زانیم نینشان داد ا جی، نتابافت پانکراس

گوروه   کوه  یداشته د  حال يرمعنادا یغ شی، افزابه گروه شاهد

E1 نیچن ه  داشت. يرمعنادا ینسبت به گروه شاهد کاهش غ 

داده اسوت   ننشوا  جینتوا   ید رد پا انش نیانگید  ا تباط با م

نسووبت بووه گووروه شوواهد کوواهش  E2، د  گووروه زانیووم نیووا

نسبت به گروه  E1 یگروه تجرب که یداشته د  حال يرمعنادا یغ

 (. 0و 5شکل  ا نشان داده است ) يرمعنادا یغ شی، افزاشاهد

 ي   ا د  گروههاید رد بافت همبند و پا انشن یانگیسه مین نمودا  مقایا .5شکل 

ن د رد بافت یانگیدهد. همانطو  که د  نمودا  مشخص است م یمختلف نشان م

ش ین افزایش داشته اما ایافزا یسه با گروه شاهد کمید  مقا E2همبند د  گروه 

 E2  بافت پانکراس د  گروه ین د رد پا انشیانگین میمعنادا  نبوده است. ه  چن

ن کاهش معنادا  یکاهش داشته اما ا یکم E1شاهد، ش  و  يسه با گروههایمقاد  

 نبوده است.

مختلوف : گوروه    ين موش متعلق به گوروه هوا  یر بافت پانکراس جنیتصاو .0شکل

ا یو  دو یو گوروه تجربو   E1 (C)ا ی کی ی، گروه تجرب (B)، گروه ش  ( A)شاهد 

E2 (D)افته که معنادا  نبووده  یکاهش  2 ی  د  گروه تجربین د رد پا انشیانگی. م

باشد نسبت  یم 2 یکه متعلق به گروه تجرب یزان د رد بافت ه  بند د  مقاطعیو م

ش معنادا  نبووده اسوت .   ین افزایافته است اما ایش یافزا یبه مقطع گروه شاهد کم

 (.46×  ییو بز گنما H&E ي) ن  آمیز

 

النگرهانس نسبت  ریوسعت د رد جزا نیانگیم یبر س د 

هور دو   د  زانیو م نیکه ا نشان داد جیبه کل بافت پانکراس نتا

 ر،یمتغ نی، اما اافتهی شینسبت به گروه شاهد افزا یگروه تجرب

 نیانگیو م نیچنو  معنادا  داشته است. هو   شیافزا E2د  گروه 

 نیو ا کول موجود د  بافت پوانکراس نسوبت بوه     ینید رد آس

چوه د    ، کواهش نشوان داد اگور   یهر دو گروه تجرب ، د بافت
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کاهش به رو ت معنوادا    نینسبت به گروه شاهد ا  E2 گروه

 (. 7شکل بوده است )

ن یر النگرهانس  ا د  جنیو جزا ینین د رد آسیانگیسه مینمودا  مقا . 7شکل 

ما  با دوز یتحت ت یشاهد، ش  و دو گروه تجرب يمختلف د  گروهها يموش ها

ن یانگیدهد. همانطو  که د  نمودا  مشخص است م ینشان مد  ا یک اسیفول يباال

ن یدا د. ه  چن ير گروهها کاهش معنادا ینسبت به سا E2د  گروه  ینیبافت آس

ش یر گروهها افزاین گروه نسبت به سایر النگرهانس د  همین د رد جزایانگیم

 E2  ن گروهیب (p<0.05 )* نشان دهنده وجود اختالف معنادا   دا د. يمعنادا 

 باشد.   یگر مینسبت به سه گروه د

 

 گيريبحث و نتيجه
 ي و دیاسو  کیو از حود الزم فول  شیمقدا  ب ریتأث یبر س

آن د   يبواال  يهوا و عوا ض مصورف دوز  ینی شد و نمو جن

 يدو ان هو  بورا   نیا تیو اهم تیحساس زیو ن يزمان با دا 

 ا سوب    قیو تحق نیو ضرو ت انجوام ا  نیجن يماد  و ه  برا

هوا د    نیمطالعوه موا نشوان داد گرچوه جنو      جیگشته است. نتا

کامالً سال  بودند  يظاهر يمختلف از نظر مو فولوژ يها گروه

چوه   چنوان  ینشوان ندادنود ولو    يظاهر يناهنجا  گونه چیو ه

برابر مصرف شود قاد  است د   2و  5/1 زانیبه م دیاس کیفول

تکامل بافت پوانکراس دخالوت    زیو ن نی شد و نمو جن انیجر

 جی، نتاما يها افتهی ا سب  گردد. متفاوت از  یراتیینموده و تغ

Acho´n ( بر  و2666و همکا ان )ها نشان داد که پس   ت ي

، وزن و يد  زموان بوا دا    دیاس کیفول ياز  مصرف دوز باال

 که ی[. د  حال17است   افتهیکاهش  ها نیجن یدم- يطول سر

ها کواهش   نیجن یدم -ي، نه تنها وزن و طول سرد  مطالعه ما

نسوبت بوه گوروه     يمعنوادا   شیافزا E1بلکه د  گروه  افتین

تعوداد   شی شود و افوزا   شیافوزا  نیو . ادیو شاهد مشاهده گرد

 يدهاید  سونتز اسو   دیاسو  کیتوان به نقش فول یها  ا م سلول

 نوه یآم يهادیاسو  س یداد چرا که فوالت د  متابول  یتعم نهیآم

 يسوواختا  يواحوودها نووهیآم يدهای[. اسوو18نقووش دا د  

و  یسواختمان  يهوا  هوا نقوش   نیباشوند و پوروتئ   یها م نیپروتئ

 يها بوه عهوده دا نود. از سوو      ا د  سلول يمتعدّد يکرد عمل

د  بودن ماننود    زی شود و تموا   ياز فاکتو هوا  يا یبسو  گرید

از  زین دیاس کیداشته و فول يدیتیپ  شد، ساختا  يها هو مون

موذکو    راتیتوأث  جواد یفاکتو ها منجر بوه ا  نیا شیافزا قیطر

-Waterland  (2663و   Cooney عوه اسوت. د  مطال  دهیگرد

و پوسوت   یچاق  یبا فنوت agouti يها موش ي( بر  و2662

 کیو برابر کردن مکمول فول  5/2ز د  ن  نشان داده شد که با 

تر  رهیت یپوست ي، نسل او دا اماد  با دا  ییغذا  ید   ژ دیاس

از طووول عموور  نیچنوو ( شوودند و هوو و الغرتوور )کوواهش وزن

د  مطالعه ما  که ی[. د  حال19،26گشتند   ا برخو د يتر شیب

نشان ندادند اما دچا   يرییتغ يچند از نظر ظاهر ، هرها نیجن

 ری، به تاثانجام شده قاتی. تا کنون د  تحقدندیوزن گرد شیافزا

، اشا ه شوده اسوت   نیجن یحج  خون شید  افزا دیاس کیفول

خوون    حجو  شی، منجر به افزاقرمز يها گلبول شی[. افزا21 

وزن  شی ود کوه افوزا   یاحتمال مو  نیا نی[. بنابرا22گردد   یم

ها رو ت  آن یحج  خون شیافزا قیاز طر يها تا حدود نیجن

و  زیو   بخوش د ون  شیگرفته باشد. د  مطالعوه حاضور افوزا   

 رییو توان بوه تغ  یم پانکراس  ا احتماالً زی  کاهش قسمت برون

، ریو جزا لیکنسبت داد. قابل ذکور اسوت کوه تشو     یژن انید  ب

 pdx-1ژن  انیوووابسووته بووه ب  کیووپانکرات يو مجوورا ینیآسوو

 یطو یماده خاص با منشواء مح  کیکه  [. شرط آن23  باشد یم

 -یاست که آن ماده بتواند از سد خون نیگذا د ا ریتأث نیبر جن

 قیو از طر دیاسو  کیو  سد که فول ی. به نظر مدیعبو  نما یجفت

 ا اعمال نموده  یاثرات نیها چن ژن نیا انیب زانیم يبر  و ریتاث

سؤال ممکن است مطرح شوود کوه چورا     نیجا ا نیاست. د  ا

، د  دهنوده  شیفواکتو  افوزا   کیو به عنووان   دیاس کیفول ریتأث

از مووا د د    ید  بعضو  E1د  گروه  ریتأث نیاز موا د ا یبعض

 يگرید يها س یا تباط مکان نی، د  ابروز کرده است E2گروه 

انود و   شوده طو  کامل شناخته ن هکه هنوز ب اشدتواند مطرح ب یم

 باشد. یم يتر شیب قاتیتحق ازمندین



 و همکا ان یسا ا  حمن...                                                      

 

 

بوا دوز بواال د     دیاسو  کیو  سد که مصورف فول  ینظر م به

و  کیسووتولوژی، باعووث بووروز تغییوورات ه  موووش بووا دا  

 نیو گردد. از ا ومتریک د  تکامل بافت پانکراس میهیستومو ف

 اطیو بوا احت  يد  دو ان با دا  نیتامیو نیشود ا یم هی و تور

 .دپزشک مصرف شو زیبا تجو نیچن کامل توس، فرد و ه 
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Introduction: Embryonic period is the most sensitive stage of the human life in confronting with taken 

material by mother. The goal of this study was to evaluate the overdose effect of folic acid on days 8-9-10 

gestation on the pancreatic tissue. 

Materials and Methods: Twenty pregnant mice were equally divided into four groups. The control 

group received no injection. The sham group received distilled water injection and experimental groups 

received folic acid in doses of 0.45 µg (1 experimental group = E1) and 0.6 µg (2 experimental group = E2) 

intra peritoneally on days 8, 9 and 10 of gestation.  

Results: No significant differences were found in morphological and histological abnormalities among 

control, sham and experimental groups. The crown-rump length and weight of the fetuses in the E1 group 

was significantly increased compared to control group.  Morphometric studies of the pancreatic tissue of 

fetuses revealed the mean area of the pancreas in E1 group which had an insignificance increase in 

compression with control group.  Percent of the connective tissue, in E2 group, was no significantly 

increased compared to control group. On the other hand, the percent of the parenchyma in E2 group was no 

significantly decreased compared to control group. The percent of the islets of Langerhans in E2 group was 

significantly increased. Percent of Acini in E2 group, significantly decreased compared to control group.  

Conclusion: It seems that administration of extract of folic acid to pregnant mice cause histological and 

histomorphometrical changes in the development pancreatic tissue. Therefore, it is recommended to 

consume this vitamin during pregnancy carefully and also prescribing by a physician. 
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