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چکیده
الموتریژین یكي از جدیدترین داروهاي ضدصرع ميباشد كه از سال  2551استفاده از آن در تعداد بسيار كمي از بيماران شـروع گردیـد.
در مورد عوارض ناهنجاريزایي ایـن دارو بر انسان تحقيق جامعي صورت نگرفته است .مالتونين به عنوان مهمترین ترشح غده اپيفيز،
آنتياكسيداني بسيار مؤثر و خنثي كننده رادیكالهاي آزاد است .در این تحقيق سعي شد با استفاده از مدل حيواني و با استفاده از تجویز
مالتونين كه خود به عنوان آنتي اكسيدان امروزه مطرح است با مكانيسم از بين بردن رادیكالهاي آزاد ایجاد شده درتكامل بيضه جنين از
مادران تحت درمان با الموتریژین ،بررسي شود .داروي الموتریژین با دوز  59ميليگرم بر كيلوگرم و مالتونين با دوز  21ميليگرم بر
كيلوگرم به طور داخل صفاقي استفاده شدند .در پایان دوره آبستني طول نوزادان با استفاده از كوليس با دقت  1/2ميليمتر اندازهگيري و
ثبت شد و وزن توسط ترازوي دیجيتالي محاسبه شد .بعد از انجام مراحل هيستوتكنيک در زیر ميكروسكپ نوري نيكون مورد بررسي
قرار گرفتند .روش آماري آناليز واریانس یک طرفه  ANOVAو به دنبال آن تستهاي مقایسه اي چند گانه تو كي براي مقایسه وجود
اختالف بين گروهها استفاده شد ( .)p > 1/19مشاهدات انجام شده ازنمونههاي بافتي بيضه گروه تحت تأثير داده شده توسط داروي
الموتریژین ،تخریب سلولهاي اسپرماتوگوني،بهم ریختگي آرایش سلول هاي اسپرماتوگوني و تجمع واكوئلهاي بزرگ در اپيتليوم لوله-
هاي منيساز دیده شد .در گروه تركيبي الموتریژین و مالتونين ،فشردگي لولههاي منيساز و كاهش فضاهاي بينابيني دیده شد .شكل
هندسي و آرایش قرارگيري اپيتليوم لولههاي منيساز در وضعيت مناسبي دیده شد .نتایج نشان داد كه گروه الموتریژین اختالف معني-
داري نسبت گروه كنترل الموتریژین تيمار شده با مالتونين دارد ( .)p< 1/19به نظر ميرسد كه سلولهاي الیدیگ به داروي الموتریژین
حساس ميباشند .این تحقيق نشان داد كه تجویز مالتونين در نمونههایي كه از داروي ضد صرع الموتریژین در دوران بارداري استفاده
ميكنند ميتواند از وقوع صدمات وارده بر رشد و بافت جنين نقش بازدارنده داشته باشد.
کلمات کلیدی :بيضه ،هيستومورفومتري ،الموتریژین ،مالتونين.

مقدمه
نقایص زمان تولد ،ناهنجاريهاي مادرزادي و آنوماليهاي

داروهاي ضدصرع ميباشند؛ زیرا اغلب تركيبات موثر این

مادرزادي اصطالحات مشابهي هستند كـه جهت توصيف

داروها احتمال بروز ناهنجاريهاي جنيني را افزایش مي-

اختالالت ساختماني ،رفتاري ،عملكردي و متابوليكي

دهند .بر اساس تحقيقات موجود  5-21درصد از جنين-

موجود در زمان تولد بكار برده ميشوند و علمي كه این

هایي كه مادرانشان در معرض داروهاي ضدصرع قرار

اختالالت را مطالعه ميكند تراتولوژي ناميده ميشود [.]2

گرفتهاند دچار ناهنجاري جنيني ميشوند [ .]4در حالي كه

نقائص مادرزادي ميتواند ناشي از عوامل ارثي و عوامل

این رقم در كل جامعه  1تا  4درصد است [.]9

محيطي باشد كه یكي از مهمترین عوامل محيطي ،استفاده

به طور كلي داروهاي ضدصرع از نظر خطر استفاده در

از بعضي داروها در دوران بارداري است [ .]2از جمله

دوران بارداري به دو گروه تقسيم ميشوند :گروه اول

داروهایي كه از نظر تراتولوژي مورد توجه قرار گرفتهاند
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داروهاي قدیميتر ميباشند كه تحقيقات گستردهاي در

در تایيد این مطلب ،اثرات آنتي آپوپتوتيک مالتونين بر

این زمينه بر روي آنها صورت گرفته است.

روي بافت هاي مختلف در چندین آزمایش دیگر نيز نشان

گروه دوم داروهاي جدیدتري ميباشند كه معموالً از نظر

داده شده است [ .]18در این تحقيق سعي شد با استفاده از

ناهنجاريزایي اطالعات كم و ناقصي از آنها در دست

مدل حيواني و با استفاده از تجویز مالتونين كه خود به

ميباشد [ .]26الموتریژین ) (LTGیكي از جدیدترین آنها

عنوان آنتياكسيدان امروزه مطرح است با مكانيسم از بين

ميباشد كه از سال  2551استفاده از آن در تعداد بسيار

بردن رادیكالهاي آزاد ایجاد شده در تكامل بيضه جنين از

كمي از بيماران شروع گردیده است [ .]19این دارو یكي

مادران تحت درمان با الموتریژین بررسي شود.

از داروهاي مؤثر در درمان صرع و بعضي از بيماريهاي

مواد و روش کار

رواني بوده و استفاده از آن در حال افزایش ميباشد [،5

در این تحقيق از  14سر موش سوري ماده و  8موش

 .]21در مورد عوارض ناهنجاريزایي ایـن دارو بر انسان

سوري نر بالغ نژاد  Bulb/Cبا محدوده وزني  11 ± 9گرم

تحقيق جامعي صورت نگرفته و در بيشتر گزارشات

خریداري شده از موسسه پاستور استفاده شد .قفسها در

موجود ،این دارو به همراه داروهاي مورد استفاده

محيطي با شرایط كنترل شده با دماي 11 ± 1درجه

قرارگرفته است به طوري كه عوارض جنيني مشاهده شده

سانتيگراد ،رطوبت محيطي  18 ± 1درصد ،شدت نور در

را نميتوان فقط بـه الموتریژین نـسبت داد [ .]85در مورد

مركز اتاق  111لوكس و دورههاي متوالي  21ساعته در

عوارض تراتوژن این دارو تحقيقات آزمایشگاهي محدود

تاریكي نگهداري شد .آب و غذاي مناسب (كنسانتره) به

است و اغلب گزارشات ،ایـن دارو را بدون عوارض

اندازه كافي در دسترس حيوانات گذاشته شد .جهت

تراتوژنيک اعالم كردهاند [.]24،21

جفتگيري در هنگام عصر هر  1موش ماده با یک موش

طبـق آخرین مطالعات انجام شده توسط  Cunnigtonو

نر در یک قفس قرار داده شد و صبح روز بعد موشها از

همكاران در سال  ،1119از  424مورد خانمهاي استفاده

نظر ایجاد پالک واژینال بررسي شده و در صورت

كننده از این دارو در دوران بارداري  1/5درصد نوزادان

مشاهده پالک واژینال از بقيه جدا شد .تاریخ مشاهده

آنها داراي ناهنجاريهاي جنيني عمده بودند؛ امـا در ایـن

پالک واژینال از نظر حاملگي روز صفر در نظر گرفته شد.

تحقيق الگوي خاصي از نوع ناهنجاريها ارائه نشده است

در این تحقيق پودر خالص الموتریژین (

[ .]8مالتونين به عنوان مهمترین ترشح غده اپيفيز آنتي

India Hetero,

 )Drugs limitedاز شركت دارویي باختر بيوشيمي تهيه

اكسيداني بسيار مؤثر و خنثيكننده رادیكالهاي آزاد است

شد [ .]1یكي از بهترین حاللهاي داروي الموتریژین

[ .]14مالتونين داراي خاصيت آنتياكسيداني است ،چرا

اتانول است [ ،]21لذا جهت انجـام تزریق داخل صفاقي

كه مالتونين ميتواند فعاليت و یا بروز ژنهاي آنزیمهاي

از اتانول  11درصد كه حجم آن توسط آب مقطر به 2

آنتي اكسيدان مانند سوپر اكسيد دسموتاز ،گلوتاتيون

ميليليتر رسـيده بود استفاده شد .داروي الموتریژین با

ردوكتاز و گلوتاتيون پر اكسيداز را تحریک نماید [.]14

دوز  59 mg/kgاستفاده شد [ .]11توجه ،استفاده از دوز

مصرف مالتونين در موشهاي بزرگ آزمایشگاهي ،سلول-

بيشتر از  59ميلي گرم بر كيلوگرم باعث مرگ موشها

ها را در برابر آسيبهاي اكسيداتيو محافظت مي نماید و

ميشود [ .]4همچنين از مالتونين ( )Sigma,Usaبا دوز

در واقع استرسهاي اكسيدان را به طرق متعددي كاهش

 21 mg/kgبه طور داخل صفاقي استفاده شد [. ]1،1

ميدهد [ .]29مالتونين با مهار روند آپوپتوز سلولهاي

جهت حالليت مالتونين مطابق مقاله آتاشاهين [ ]1از

زایا در بافت بيضه خاصيت آنتي آپوپتيک دارد [.]1

اتانول  2درصد استفاده شد .الزم به توضيح است داروي
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الموتریژین در روزهاي اورگانوژنز [ )22 ،21 ،5از آبستني

نتایج

تزریق شد [.]25

مشاهدات بافتی :مشاهدات انجام شده از نمونههاي بافتي

گروه اول شامل موشهایي بود  59 mg/kgمحلول در

بيضه گروه تحت تأثيرداده شده توسط داروي الموتریژین،

سالين [ ]4به طور داخل صفاقي دریافت كردند.گروه دوم

تخریب سلولهاي اسپرماتوگوني ،به هم ریختگي آرایش

mg/kg

سلولهاي اسپرماتوگوني و تجمع واكوئلهاي بزرگ در

 59محلول الموتریژین به طور داخل صفاقي دریافت

اپيتليوم لولههاي منيساز دیده شد .به نظر رسيد كه

كردند .گروه سوم (گروه الموتریژین تيمار شده با

واكوئلها جایگاه سلولهایي باشند كه بدليل روند

مالتونين) شامل موشهایي بود كه  59 mg/kgمحلول

دژنراسيون سلولي از محل خود كنده شده بودند .گسترش

الموتریژین به طور داخل صفاقي و  21 mg/kgمالتونين

فضاهاي بينابيني مابين لولههاي منيساز و كم شدن تعداد

به طور خوراكي (گاواژ) دریافت كردند .در پایان دوره

لولههاي منيساز در مقایسه با نمونه شاهد در مقطع

آبستني تعداد نوزادان بدنيا آمده در گروههاي مختلف ثبت

یكسان از دیگر تغييرات بافت بيضه مشاهده شد .در

شد  .سپس نوزادان بر اساس طول از فرق سر تا انتهاي

مشاهده نمونههاي بافت بيضه گروه تركيبي الموتریژین و

نشيمنگاهي ( )CRLبا استفاده از كوليس با دقت  1/2ميلي

مالتونين ،فشردگي لولههاي منيساز و كاهش فضاهاي

متر اندازهگيري و ثبت شد .وزن نوزادان از گروههاي

بينابيني دیده شد .شكل هندسي و آرایش قرارگيري اپي

مختلف توسط ترازوي دیجيتالي مدل ( wtbساخت

تليوم لولههاي منيساز در وضعيت مناسبي دیده شد.

شركت  radwagلهستان) ،با دقت  1/12گرم وزن آنها

بطوریكه تجمع واكوئلها دیده نشد و سلولهاي

محاسبه شد.بعد از انجام مراحل آماده سازي و پاساژ

اسپرماتوگوني درحالت نرمال با هستهاي كروي درشت و

بافتي ،با برش ضخامت  9ميكرون مقطع زده شد و به

یوكروماتين و با چندین هستک دیده شدند .سلولهاي

روش هماتوكسيلين -ائوزین ( )H&Eرنگآميزي شده و

الیدیگ گروه تركيبي با تجمع سلولي بيشتري در مقایسه

Eclipse

با گروه الموتریژین در فضاهاي بينابيني قابل مشاهده

 ،E200ساخت كشور ژاپن) مورد بررسي قرار گرفتند.

بودند .در گروه الموتریژین واكنش عروقي در فضاي زیر

هيستومورفومتري لوله منيساز توسط عدسي مدرج

كپسول بيضه (سفيد پرده) دیده شد ضخيم شدن دیواره

صورت گرفت .سپس تعداد سلولهاي اسپرماتوگوني،

رگ به همراه پرخوني قابل مشاهده بود .در گروه تركيبي

سلولهاى الیدیگ و سرتولي به كمک یک صفحه مدرج

از كاهش ضخامت دیواره رگ در كپسول بيضه دیده شد.

( )eye pieceكه بر روى عدسى چشمى ميكروسكوپ

مورفومتری پارامترهای رشد جنینی :آناليز یافتههاي

نورى قرار مىگيرد مورد شمارش قرار گرفتند .در هر

مربوط به وزن نوزادان نشان داد كه گروه الموتریژین تيمار

مقطع  9نماي مختلف مورد بررسي قرار گرفت.

شده با مالتونين اختالف معنيداري نسبت گروه كنترل

روش تجزیه و تحلیل دادهها :براي تجزیه تحليل دادهها

الموتریژین داشت (()P< 1/19جدول .)2یافتههاي مربوط

روش آماري آناليز واریانس یک طرفه  ANOVAو به

به طول درازاي نوزادان نشان داد كه گروه الموتریژین

دنبال آن تستهاي مقایسهاي چندگانه توكي براي مقایسه

تيمار شده با مالتونين اختالف معني داري نسبت گروه

(گروه الموتریژین كنترل) شامل موشهایي بود كه

در نهایت زیر ميكروسكوپ نوري نيكون (مدل

وجود اختالف بين گروهها استفاده شد .مقدار 1/19

<p

كنترل الموتریژین داشت (()P< 1/19جدول.)2

براي تعيين سطح معني داري بودن بين گروهها در نظر

یافتههاي مربوط به وزن بيضه نوزادان نشان داد كه گروه

گرفته شد.

الموتریژین تيمار شده با مالتونين اختالف معنيداري
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نسبت گروه كنترل الموتریژین داشت ()P< 1/19

سه گروه شاهد ،الموتریژین و تركيبي وجود دارد ()P< 1/19

(جدول.)2

(جدول .)1یافتههاي مربوط به تعداد سلولهاي سرتولي نشان

اثر بر پارامترهای هیستومورفومتری بافت بیضه :آناليز

داد كه اختالف معني داري بين سه گروه شاهد ،الموتریژین و
تركيبي وجود دارد (()P< 1/19جدول.)1

یافتههاي مربوط به ضخامت قطر لوله منيساز نشان داد كه

یافتههاي مربوط به تعداد سلولهاي الیدیگ نشان داد كه

اختالف معنيداري بين سه گروه شاهد ،الموتریژین و تركيبي
وجود داشت (()P< 1/19جدول .)1نتایج مربوط به تعداد

اختالف معنيداري بين سه گروه شاهد ،الموتریژین و

سلولهاي اسپرماتوگوني نشان داد كه اختالف معنيداري بين

تركيبي وجود دارد (()P< 1/19جدول.)1

شكل  -2نماي ریزبيني از مقطع بافت بيضه نوزاد یک روزه موش صحرائي (رنگ آميزي هماتوكسيلين – ائوزین ،بزرگنمائي  211برابر)،
الف-گروه الموتریژین :برش مطقعي از بافت بيضه ( )2و بافت مزونفروز ( ،)1افزایش فضاي بينابيني(ستاره) و پراكندگي لولههاي منيساز
(عالمت مثبت) .ب -گروه تركيبي الموتریژین تيمار شده با مالتونين :برش مطقعي از بافت بيضه ( )2و بافت مزونفروز ( ،)1كاهش
فضاي بينابيني (ستاره) و افزایش تراكم لولههاي منيساز (عالمت مثبت).

شكل  -1نماي ریزبيني از مقطع بافت بيضه نوزاد یکروزه موش صحرائي (رنگ آميزي هماتوكسيلين – ائوزین ،بزرگنمائي  411برابر)،
الف-گروه الموتریژین :واكنش عروقي ریز كپسول بيضه با افزایش ضخامت دیوراه رگ و پرخوني( ،)2تجمع واكوئلها در فضاي داخل
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لوله مني ساز (فلش) ،كاهش تعداد سلولهاي الیدیگ (سر فلش) و افزایش فضاي بينابيني (ستاره) .ب -گروه تركيبي الموتریژین تيمار
شده با مالتونين :كاهش ضخامت دیوراه رگ و كاهش پرخوني ( ،)2كاهش فضاي بينابيني (ستاره) ،افزایش تعداد سلولهاي الیدیگ (سر
فلش) و عدم حضور واكوئل در فضاي لومن.
جدول  -2مقایسه (خطاي استاندارد  ±ميانگين) پارامترهاي پارامترهاي رشد جنيني بعد از تجویز داروهاي الموتریژین و
مالتونين در دوره اورگانوژنز موشهاي سوري آبستن (.)n=14
شاهد

پارامترها
وزن نوزاد )(gr

a

طول نوزاد )(mm

a

وزن بيضه)(mg

الموتریژین
b

2/24 ±9/1

18/9 ±1/5

b

11/9 ±1/8

1/5 ± 1/18a

b

1/69 ±1/9

2/4 ± 1/1

الموتریژین تیمار شده با مالتونین
a

2/19 ±1/6

a

15/1 ±1/9

a

1/82 ±1/1

 Abحروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنيدار ميانگين بين گروهها ميباشد (.)p > 1/19

جدول  -1مقایسه (خطاي استاندارد  ±ميانگين) پارامترهاي هيستومورفومتري بافت بيضه نوزادان موش سوري بعد از تجویز داروهاي
الموتریژین و مالتونين در دوره اورگانوژنز موشهاي آبستن (.)n=14
پارامترها

شاهد

الموتریژین

الموتریژین تيمار شده با مالتونين

قطر لولهمني ساز μm

18/8 ± 1/9a

15/5 ±1/4c

14/5 ±1/8b

تعداد سلولهاي اسپرماتوگني

45/5 ±1/1a

16/8 ±1/9c

46/1 ±1/1b

تعداد سلولهاي سرتولي

11/4 ± 1/9

25/14 ±1/5

25/6 ±1/1

تعداد سلولهاي الیدیگ

a

c

141/1 ± 1/9a

b

121/9 ±1/5b

111/1 ±1/5c

 Abcحروف متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنيدار ميانگين بين گروهها ميباشد (.)p > 1/19

بحث
از جمله تركيبات شيميایي تراتوژن كه تحقيقات زیادي

ميدهد .علي رغم مطالعات متعدد ،مسأله ناهنجاريزایي

پيرامون آن به انجام رسيده است داروهاي ضدصرع است

داروهاي ضدصرع در روزهاي مختلف و روزهاي خاص

[ .]6صرع یک بيماري مزمن عصبي است كه ميليونها

جنيني هنوز به عنوان یک معضل در جامعه پزشكي ،زنان

نفردر سراسر جهان به آن مبتال و این افراد مجبور به

و مامایي مطرح ميباشد [ .]4مالتونين كه یكي از

استفاده از حداقل یكي از داروهاي ضدصرع هستند.

ترشحات غده اپيفيز است در تنظيم برخي پدیدههاي

درمان دارویي صرع در دوران حاملگي هميشه با عوارض

فيزیولوژي مؤثر مي

مالتونين داراي عملكرد

فراواني همراه بوده و در چنين مادراني جنين بيشتر در

نوروني هورموني ،تنظيم كننده توليد مثل ،ایمني و دما

معرض ناهنجاري هاي مختلف ميباشد [ .]4دليل اصلي

است  .عالوه بر این موارد مالتونين روي تكثير و تزاید و

بروز ناهنجاري مادرزادي به دنبال مصرف داروهاي

تمایز سلولي اثر دارد [ . ]15مالتونين امكان برداشت و

ضدصرع را ،در ایجاد شدن رادیكالهاي آزاد توسط این

خنثي نمودن رادیكالهاي آزاد شامل رادیكالهاي

داروها بيان داشتهاند .بعالوه وجود اختالل ژنتيكي در

هيدروكسيل ،پراكسيل و آنيونهاي پراكسي نيترات را دارا

هيدروليز این متابوليتها ،ناهنجاري زایي مواد را افزایش

ميباشد [ .]12مصرف مالتونين در موشهاي بزرگ
01

باشد.

اثر محافظتي مالتونين بر...

آزمایشگاهي ،سلولها را در برابر آسيبهاي اكسيداتيو

نماید [ .]11از سوي تحقيقات انجام شده فرضيه هاي

محافظت مينماید و در واقع استرسهاي اكسيدان را به

دیگري را در مورد بروز ناهنجاري به دنبال مصرف

طرق متعددي كاهش ميدهد [ .]15تجویز یک دوز باال،

داروهاي ضدصرع مطرح ميشود .بيان شده است كه

 211 mg/kgمالتونين ،در موشهاي بزرگ آزمایشگاهي

رادیكالهاي آزاد توليدشده به وسيله داروهاي ضدصرع

در معرض اشعه  ،xمانع ایجاد آسيبهاي حاد در بيضه

داراي اثرات سمي براي سلولهاي فرد مصرف كننده و

آنها ميشود [ .]22مالتونين ميتواند سميت و عوارض

جنين ميباشند؛ بعالوه وجود اختالل ژنتيكي در هيدروليز

جانبي داروها را كاهش دهد [ .]16مالتونين به عنوان مهم

این متابوليتها اناهنجاري زایي این مواد را افزایش ميدهد

رین ترشح غده اپيفيز آنتي اكسيدانتي بسيار مؤثر و خنثي-

[.]26

كننده رادیكالهاي آزاد است [ .]15مالتونين به دليل

بر اساس نتایج به دست آمده از مورفومتري پارامترهاي

داشتن اندازه كوچک و خاصيت چربي دوستي زیاد به

رشد جنيني چنين به نظر رسيد كه داروي الموتریژین اثر

راحتي از غشاء سلول عبور مي كند و در كل سلول پخش

كاهش اختالف معنيداري در نوزادان تحت تأثير در

ميشود .غلظت آن در هسته سلول بسيار باال است و

دوران آبستني دارد كه با نتایج به دست آمده توسط

DNA

را در برابر عوامل مخرب حفظ مينماید [.]15

پادمهام  1121همخواني دارد [ .]12بر اساس نتایج به

خاصيت آنتياكسيداني قوي مالتونين ،چرا كه مالتونين

دست آمده در مورفومتري پارامترهاي رشدجنيني چنين به

ميتواند فعاليت و یا بروز ژنهاي آنزیم هاي آنتي اكسيدان

نظر رسيد كه اثر داروي مالتونين به عنوان آنتي اكسيدان

مانند سوپر اكسيد دیس موتاز ،گلوتاتيون ردوكتاز و

درمقابل رادیكالهاي آزاد ایجاد شده در اثر تجویز داروي

گلوتاتيون پر اكسيداز را تحریک نماید [ .]15خواص آنتي

الموتریژین یک اثر محافظتي دارد بطوریكه با افزایش

آپوپتوتيک مالتونين ،كه با مهار روند آپوپتوز سلولهاي

اختالف معني داري نسبت به گروه كنترل داروئي دیده

زایا مانع تخریب اسپرماتوژنز شده است [.]11

شد .نتایج به دست آمده با نتایج ارائه شده توسط

بر اساس مشاهدات ميكروسكوپي در بافت بيضه ،اثرات

نولمن 2555همخواني دارد .مالتونين به علت خاصيت

تخریب سلولهاي جنسي اسپرماتوگوني و به هم ریختگي

آنتيآپوپتيک كه دارد باعث مهار روند آپوپتوز سلولهاي

آرایش سلولي اسپرماتوگوني و حضور چشمگير واكوئلها

اسپرماتوگوني ميگردد [.]11

دراپي تليوم لوله هاي مني ساز دیده شد كه به نظررسيد

مالتونين با مهار روند آپوپتوز سلولهاي زایا مانع تخریب

واكوئلها جایگاه سلولهایي باشند كه بدليل روند

اسپرماتوژنز شده است ( .)1بطوري كه در مطالعه حاضر

دژنراسيون از محل خود كنده شده باشند .در مطالعه اي

نيز در گروه مالتونين +مالتونين این خاصيت آنتي

بيان شده است كه درروند دژنراسيون سلولي،

آپوپتيک باعث عدم بروز روند دژنراسيون سلولهاي

فسفوليپيدهاي موجود در غشاء سلولي منجربه آزادشدن

اسپرماتوگوني در این گروه برخالف گروه الموتریژن

اسيد آراشيدونيک ميشود و سپس تجزیه آن توسط

كنترل ،گردید .بر اساس نتایج به دست آمده از

آنزیمهاي مربوطه و توليد متابوليتها ،سبب توليد

مورفومتري پارامترهاي رشد جنيني ،داروي الموتریژین

رادیكالهاي آزاد از جمله رادیكالهاي آزاد اكسيژن مي-

باعث كاهش معنيداري در وزن نوزادان نسبت به گروه

گردد كه ممكن است در ایجاد ادم نقش اساسي ایفاء كند.

الموتریژین تيمار شده با مالتونين داشته است .داروي

تجمع رادیكالهاي آزاد اكسيژن سبب اكسيداتيو اسمزي

الموتریژین باعث كاهش معنيداري در طول درازاي

ميشود كه به نوبه خود آثاري از واكنشهاي شيميائي را

نوزادان نسبت به گروه الموتریژین تيمار شده با مالتونين

به دنبال دارد كه سلول را وارد مسير نكروز و آپوپتوز مي-

شده است .چنين به نظر ميرسد كه داروي مالتونين
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باعث افزایش طول درازاي جنينهاي تحت درمان با

الموتریژین نسبت به گروه الموتریژین تيمار شده با

الموتریژین شده است.

مالتونين شده است .چنين به نظر ميرسد كه سلولهاي

بر اساس نتایج بدست آمده از هيستومورفومتري

الیدیگ حساس به داروي الموتریژین ميباشند .این

پارامترهاي كمي بافت بيضه ،اثر داروي الموتریژِین باعث

تحقيق نشان داد كه تجویز مالتونين در نمونههایي كه در

كاهش اختالف معني داري در قطر لولههاي منيساز در

دوران بارداري داروي ضدصرع الموتریژین مصرف مي-

گروههاي الموتریژین كنترل ،الموتریژین نسبت به گروه

كنند ميتواند از وقوع صدمات وارده بر رشد و بافت

الموتریژین تيمار شده با مالتونين وجود داشت .چنين به

جنين نقش بازدارنده داشته باشد.

نظر ميرسد داروي مالتونين باعث افزایش معني دار قطر
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