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چکیده
هدف :اين مطالعه به ارزيابی اثرات تراتوژنیک جنتامايسین بر طنابهای بیضهای نوزادان خرگوش که مادران آنها در طی بارداری اين دارو
را دريافت کردند می پردازد.
مواد و روشها :مطالعه تجربی حاضر بر روی  04سر خرگوش  6ماهه که در چهار گروه 14تاايی  8مااده  3نار دساتهبندی و باا روش
پلیگامی باردار شدند صورت گرفت .تزريق جنتامايسین با دوز  1/1میلیگرم بر کیلوگرم در عضالت سرينی خرگوشهای باردار بهترتیب در
گروههای زير -1 :کنترل که هیچ مادهای دريافت نكردند  -3دورهی پیش از تمايز از روز اول احتمال بارداری تا روز هشتم  -2دورهی
رويانی از روز نهم تا شانزدهم و  -0دوره جنینی از روز بیستم تا بیست و هفتم به مدت  8روز انجام شد .بعد از تولد از نوزادان نار ساه
روزه نمونهبرداری بیضه بهعمل آمد .نمونهها جهت مطالعات بافتشناسی با روش هماتوکسیلین-ائوزين رنگآمیزی و با میكروسكپ ناوری
بررسی شدند.
نتایج :تزريق جنتامايسین به مادر باردار در مرحله ی پیش از تمايز جنینی موجب مجارادار شادن کانالیزاسایون طنابهاای بیضاهای و
تبديل آنها به لولههای منیساز در نوزاد شد .همچنین تزريق در دورهی رويانی موجب افزايش قطر لولههای منیساز شد اماا در ناوزادان
مادرانی که در دوره پیش از تمايز جنینی دارو دريافت کردند تغییراتی مشاهده نشد.
نتیجهگیری :نتايج به دست آمده نشان داد که مصرف جنتامايسین جهت درمان عفونتهای دوران بارداری خصوصا در دوره های پیش از
تمايز و رويانی بر مورفوژنز طنابهای بیضهای جنین خرگوش مؤثر بوده و موجب بلوغ زودرس میشود.
واژگان کلیدی :جنتامايسین بارداری طنابهای بیضهای خرگوش
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بررسی اثرات مصرف جنتامایسین بر مورفولوژی طنابهای بیضهای نوزاد خرگوش

مقدمه
مصرف آنتیبیوتیکها در دوران بارداری بسیار شااي میباشاد و
امكان اثر نامساعد آن بر روی جنین در حال تكامال وجاود دارد
 . 1خطر بالقوه درمان زنان باردار با آنتیبیوتیک در دراز مدت و
دوزهای باال بهويژه در ماه سوم بارداری در آسیب رسااندن و از
بین بردن جدار جفت بسیار زياد باوده و منجار باه مسامومیت

سیده مریم کاملی و همکاران

از جنتامايسین استفاده میشود .اتوتوکسیسایته ()Ototoxicity
و نفروتوکسیسیته ( )Nephrotoxicityشاي ترين و شاديدترين
عوارض جانبی ناشی از مصرف جنتامايسین میباشند که خصوصاً
احتمال بروز آنها در افراد مسن افرادی که دارای نارسايی کلیه
هستند يا بیمارانی که بهصورت همزمان از داروهای اتوتوکسایک
يا نفروتوکسایک ديگاری اساتفاده میکنناد بیشاتر اسات . 2

جنینی و نقص ماادرزادی میشاود  3و . 2در واقا دوره تماايز

مصرف برخی آنتیبیوتیکها بهخصوص جنتامايسین طای دوران

رويانی بحرانیترين دوره در رابطه با ناهنجاری محسوب میشود

بارداری در کشور ما بسایار شااي اسات از ساويی گزارشهاايی

چون در اين مدت اندامزايی صورت میگیرد  0و  . 5بهطور کلی

مبنی بر اثرات تراتوژنیک آن بر روی جنین در حال تكامال ارائاه

بهنظر میرسد تمام اعضا و دستگاهها در ابتدای تمايز اولیاه ياک

شده است .با توجه به اينکه گنادها يكی از حساسترين انادامها

دوره آسیبپذيری را سارری میکنناد .اساساا آسایبپذيری در

طی تكامل جنین میباشند اين پرسش مطرح میشود که تزريق

مقابل عوامل تراتوژن با پیشرفت تشكیل اعضاء کاهش میياباد و

جنتامايسین طی دوران باارداری چاه تااثیری بار روناد تكامال

معموال پس از کامل شدن اندامزايی از باین مایرود  . 6باهطور

بیضهها دارد .در اين تحقیق اثارات تراتوژنیاک فارآورده تزريقای

خالصه احتمال دارد که  3تا  2درصد نوزادانی کاه زناده متولاد

جنتامايسین بر روی طنابهای بیضهای خرگوشهای نوزادی که

می شوند در هنگام تولد دارای يک يا چند ناهنجااری ماادرزادی

مادرانشان در دوران بارداری تحتتاثیر داروی مذکور قرار گرفتاه

واضح باشند و ممكن اسات ايان رقام در پاياان ننساتین ساال

بودند بررسی شد .در واق ضرورت استفاده از برخی داروها بهويژه

زندگی  3برابر شود زيرا عدهای از ناهنجاریها در موقا زايماان

آنتیبیوتیکها در دوران بارداری بهنحوی که از هر گوناه ضارر و

قابل تشنیص نبوده و بعدها آشكار میگردند  1و  . 8تحقیقاات

زيانی به جنین جلوگیری شود مشوّق ما در انجام تجرباه حاضار

انجام شده نشان میدهد تمامی آنتیبیوتیکها باا هار دوزی کاه

بود.

باشااند از طريااق جفاات عبااور میکننااد از جملااه جنتامايسااین

مواد و روشها

( )Gentamicinکاااه ياااک آمینوگلیكوزياااد جااادا شاااده از
 Micromono spora purpureaباار ضااد میكروبهااای گاارم
مثبت و گرم منفی میباشد و در ماي آمنیوتیاک ( Amoniotic

 )fluidو بافتهای جنین با غلظتهای باال ذخیره میشاود . 3
اين دارو دارای يک هستهی هگزوزياا  -3دئوکسای اساترپتامین
( )2- deoxystreptamineبوده و باههمین علات ايان مولكاول
باااهنام آمینوسااایكلیتولز ( )Aminocyclitolsنیاااز نامیاااده
میشود  . 1میزان غلظت جنتامايسین  1تاا  1/3سااعت پاس از
تزريق عضالنی در بند ناف به میزان  54درصد سرم خون ماادر و
در جفت باه میازان  8درصاد خاون ماادر اسات  . 14معماوال
نفوذپااذيری جفاات در اواخاار دوره بااارداری کاااهش میيابااد .در
موشهای صحرايی سفید بااردار نفوذپاذيری متفااوت جفات در
مقابل برخی آنتیبیوتیکها مشنص شده است بدين ترتیب کاه
نفوذپذيری جفت در اواخر بارداری نسبت به جنتامايسین کاهش
ولی نسبت به سفالوتین افزايش میيابد  11و  . 13اخیارا بارای
درمان عفونتهاای زناان بااردار مانناد التهااب کلیاه تورمهاای
مجاری ادراری توسط محرکهايی که عمدتا ضدباکتری هساتند
404

در اين پاژوهش کاه بهصاورت تجربای در بناش جنینشناسای
دانشگاه علوم پزشكی تهران انجام گرفت  04سر خرگوش سفید
 23خرگوش ماده و  8خرگوش نر از نژاد آلبینو به وزن  1/8تاا
 3کیلوگرم و سن تقريبی  5ماه از انیستیتو پاساتور اياران تهیاه
شده و پس از انتقال به محیط حیوانخانه و سازگاری باا شارايط
محیط دسترسی مستقیم به غذا و آب سیكل دوره روشانايی و
تاريكی  13ساعته بهمدت حدود يک ماه صورت گرفات .سارس
در سن  6ماهگی جفتگیری انجام شده و خرگوشهای ماده باه
روش پلاایگااامی باااردار شاادند .تزريااق جنتامايسااین باار روی
خرگوشهای باردار به ترتیب زير انجام گرفات :گاروه اول :گاروه
کنترل ( )Control, Cکه ماادهای دريافات نكردناد گاروه دوم:
دورهی پاایش از تماااايز ( )Predifferentiation, Pاز روز اول
بارداری تا روز هشتم به مدت  8روز گروه ساوم :دورهی روياانی
يا تمايزی ( )Embryogenic, Eاز روز نهم تا شانزدهم به مادت
 8روز و گروه چهارم :دوره جنینای ( )Fetal, Fاز روز بیساتم تاا
بیست و هفتم باه مادت  8روز جنتامايساین باهصاورت آمراول
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سولفات جنتامايساین سااخت شارکت البارز دارو Batch No

لیديگ ) (Leydig Cellsکه در فضای بینابینی قرار دارند در هر

 )115), 20mg/kgبا دوز  1/1میلیگرم بهازای هر کیلوگرم وزن

مقط شمارش شدند.

بادن بااا سارنگ انسااولین در عضااالت سارينی دريافاات کردنااد.
خرگوشهای نر نیز مانناد مادههاا از ياک جیاره غاذايی عاادی
برخوردار بوده ولی هیچگونه تزريقی به آنها صاورت نمیگرفات.
احتماالت آمیزش ناموفق باروری ناموفق بیماری و تلفات و ماده
بودن نوزادان در انتناب تعداد نمونه اولیه در نظار گرفتاه شاد.
چون احتمال هماتوم و آبسه بهعلت تزريقاات باه فاصاله هار 8
ساعت زياد بود بههمین دلیال از هار دو پاای خرگاوش بارای
تزريق استفاده میشد .برای افزايش میزان دقت در تزريقات ابتدا
موهای محل تزريق را تراشیده و با الكل طبی ضدعفونی و سرس
تزريق را انجام میگرفت .در نزديكی زمان زايمان خرگوشهاای
باردار از بقیاه اعضاا گاروه جادا شاده و در قفسهاای مساتقلی
نگهداری شدند.

پس از تعیین میانگین مجموع اندازههای بهدست آماده از اقطاار
داخلی و خارجی ضنامت اپیتلیوم ژرمینال زايا میانگین تعاداد
سلولها در بین گروهها با اساتفاده از آزماون آمااری ANOVA

مورد تحلیل قرار گرفته و  P<4/45بهعنوان مرز معنیدار در نظر
گرفته شد.
نتایج
در بررسی بافتشناسی و مورفولوژی نوزاد خرگوش گروه کنتارل
که جنتامايسین دريافت نكردند بیضهها توسط يک الياه ضانیم
از بافاات همبنااد متااراکم تحاات عنااوان تونیكااا آلبوژينااه )(TA

مفروش شدهاند فتومیكروگراف  . a -1ايان الياه حااوی عاروق
خونی ) (BVو سلولهای مزوتلیال پهن شده میباشد .پارانشایم

در روز سوم تولد تعدادی از نمونهها بهصورت تصادفی اعم از نار

بیضه نوزادان خرگوش تازه بهدنیا آمده حاوی طنابهای بیضهای

يا ماده جم آوری شده و اين نوزادان  2روزه پس از بایهوشای

) (TCتوپری هستند و لولاههای اسررمسااز مجارادار نشادهاناد.

باا تیونتراال ساديم )(Batch No ( 0.5g (Thiopental Na

عالوه بر اين طنابهاای ماذکور بهوسایله بافات همبناد نسابتا

 7083ساخت شارکت  SPECIAفرانساه در زيار لاور بار روی

وسیعی از يكديگر مجازا شادهاند هار چناد محایط هار ياک از

تنته تشريح ثابت شده و با توجه به اينکاه تشانیص جنسایت

طنابهاای بیضااهای توساط تیغااه پايااه ) (BLواضااح مشاانص

نوزاد در اين سن امكانپذير نبود غدد تناسالی خاارش شاد و در

میشااود فتااومیكروگراف . a -1در نااوزادانی کااه مادرانشااان در

محلول فرمالین  14درصد فیكس شدند .سرس جهت بررسی باا

دورهی قباال از تمااايز جنیناای جنتامايسااین دريافاات کردنااد

میكروسكور نوری توسط دستگاه اتوتكنیكون  Liecaپاساژ داده

طنابهای بیضهای نسابتا بااز شاده ) ،(Luminationلولاههای

شدند .به منظاور تهیاه برشهاای عرضای مناساب از لولاههاای

منیساز ( )STتشكیل شدهاند و همچنین قطر لاومن ( )Lقابال

منیساز بیضهها بهصورت محور طولی در قالبهای پارافینی قرار

مشاهده است فتومیكروگراف . b -1در نوزادانی کاه مادرانشاان

داده شدند .پس از انجام مراحل تهیه بافت از بلوکهای پارافینی

در دورهی رويانی دارو دريافت کردند طنابهای بیضاهای کاامال

مقاااطعی بااه ضاانامت  5میكرومتاار و بااا فواصاال ماانظم 144

باز شده و لولههای منیسااز تشاكیل شادهاند و همچناین قطار

میكرومتاار اسااتفاده شااد .نمونااههای انتناااب شااده بااهروش

لولااههای منیساااز و قطاار لااومن افاازايش پیاادا کاارده اساات

هماتوکسیلین-ائاوزين ( )H&Eرناگآمیزی و باا میكروساكور

فتااومیكروگراف  . c -1در نااوزادانی کااه مادرانشااان در دورهی

نوری ) (Olympus, Japanالمریوس ) (Olympusمدل CX31

جنینی دارو دريافت کردند فضای بین لولهها را میتوان مشاهده

ساخت ژاپن برای مطالعات بافتشناسای و رينتشناسای ماورد

کاارد امااا تغییاار چناادانی نساابت بااه گااروه کنتاارل نداشااتند

بررسی قرار گرفتند .قطر داخلی مجرا و قطر خارجی لولاههاای

فتومیكروگراف  . d -1نتاايج تحقیاق حاضار نشاان داد کاه در

منیساز با اساتفاده از تصااوير میكروساكپ ناوری دوربایندار و

گروههای تیمار شده با جنتامايسین در مقايسه باا گاروه کنتارل

نرمافزار منصوص ) (Image Tools IIIمحاسبه شدند .عالوه بار

اندازه قطر طنابهای بیضهای قطر لومن و قطر اپیتلیوم افزايش

اين ضنامت اپیتلیوم ژرمینال زايا نیز با کم کردن قطر خاارجی

میيابد بهطوریکه اين افزايش از لحاظ آماری در مرحله رويانی

از قطر داخلی محاسبه شد .بارای شامارش سالولهای لولاههای

تفاوت معنیداری را در مقايسه با گروه کنترل نشان داد نماودار

منیساز برشهای رنگآمیزی شاده باهطاور تصاادفی انتنااب و

 . a,b,c -1از لحاظ سلولی بايستی توجه داشت دو نوع سلول در

سلولها بر اساس شكل سیتوپالسام و هستهشاان شامارش و در

طنابهای بیضهای در ايان مرحلاه از تكامال پديادار میشاوند:

هر لوله تعاداد سالولهای اساررماتوگونی سارتولی و همچناین

سلولهای گنوسیت سلولهاای بنیاادی اساررماتوگونی ) (Gو
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سلولهای سرتولی ) (Sفتومیكروگراف  . a -1در گاروه کنتارل

مرحله رويانی نسبت به گروه کنترل تفاوت معنایداری را نشاان

سلولهای گنوسیت سلولهای بنیادی اسررماتوگونی عمدتا در

میدهد ولی اين تغییرات در تعداد سالولهای سارتولی و تعاداد

بنش مرکزی طنابهای بیضهای قرار گرفته و هیچگونه تماسای

سلولهای لیديگ به شكل ديگاری باروز میکناد باهطوری کاه

با تیغه پايه ندارند .اين سلولها از لحاظ مورفولوژی بهصورت گرد

کاهش معنیداری در مرحله رويانی نسبت به گروه کنتارل قابال

و سیتوپالسم آنها در رنگآمیزی هماتوکسیلین-ائوزين باهرناگ

مشااهده اسات نماودار  . d, e ,f -1عاالوه بار ايان برخای از

صورتی مشاهده شدند .عالوه بر اين سلولهای مذکور حااوی دو

سلولهای دفاعی نظیر لنفوسیتها نیز در فضای لومن اين گروه

هسته هستند .در حالیکه سلولهای سرتولی بهصورت استوانهای

از حیوانااات نیااز مشاااهده شاادند فتااومیكروگراف  . c -1در

بلند با هسته دوکی شكل و با سیتوپالسم صورتی رنگ مشااهده

گروههای تیمار شاده میازان بافات همبناد در فضاای بیناابینی

شدند .بافت بینابینی حاوی سلولهای چندوجهی به نام لیاديگ

افزايش يافته واکوئلهای متعددی ديده شد و سلولهای لیديگ

) (LCکه عمدتا بهصورت گروهی در کنار يكديگر قرار گرفتهاناد

پیكنوزه و دچار آتروفی و به سلولهای شبه فیبروبالستی تباديل

فتومیكروگراف  . a -1افازايش تعاداد سالولهای گنوسایت در

شدند فتومیكروگراف . b,c,d -1

فتومیکروگراف  )a-d( :1فتومیکروگراف تغییرات طنابهای بیضهای در نوزاد سه روزهی خرگوشیهایی کهه مادراناهاد در دورهههای متتفهج ینینهی
ینتامایسین دریافت کردهاند (رنگآمیزی  H&Eو بزرگنمایی )a( .)x 04گروه کنترل )b( .دوره قبل از تمایز ینینی )c( .دوره تمایز (رویانی) )d( .دوره
ینینهی .طنابههای بیضههای ) ،(Testicular Cords, TCلولهههای منیسهاز ( ،)Seminiferous Tubules, STلهومن ( ،)Lumen,Lتونیکها آلبویینهه
) ،(Tunica Albuginea, TAعروق خونی ) ،(Blood Vessle, BVتیغه پایه ) ،(Basal Lamina, BLگنوسیت ) ،(Gonocyte, Gسفولهای سهرتولی
) ،(Sertoli, Sسفولهای لیدیگ ) ،(Leydig Cells, LCلنفوسیت (.)Lymphocyte, LY
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نمودار :)a-f (.1مقایسه تغییرات بافتشناسی و مورفومتریک طنابهای بیضهای در اثر تزریق ینتامایسین در دورههای متتفج ینینی با گروه کنتهرل در
نوزاد خرگوش ( )aقطر طنابهای بیضهای )b( ،قطر لومن )c( ،قطر اپیتفیوم یرمینال )d( ،تعداد سفولهای گنوسیت )e( ،تعداد سفولهای سرتولی)f( ،
تعداد سفولهای لیدیگ ))**P< 0.05( ,(Control, C) (Predifferentiation, P) (Embryogenic, E) (Fetal, F
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بحث

بر روی موش صحرايی نر بالغ انجام شد به اين نتیجه رسیدند که

در سالهای اخیر جنتامايساین بارای درماان عفونتهاای زناان

جنتامايساااین موجاااب القاااا اساااترس اکسااایداتیو شاااده و

باردار مانند التهاب کلیه تورم مجاری ادراری و عفونتهای شديد

آنتیاکسیدانتها را کاهش داده و در روناد اساررماتوژنز اخاتالل

باکتریهای گرم منفی مورد استفاده قرار میگیرد  . 12استفاده

ايجاد میکند .جنتامايسین با افزايش تشكیل راديكالهای آزاد و

از اين داروها در دوران بارداری بهخصاوص هنگامیکاه اعضااء و

پراکسیداسیون لیریاد و کااهش ذخااير آنتیاکسایدانت موجاب

بافتها در حال تكوين میباشند موجب ناهنجاری سااختاری در

ايجاااد اياان تغییاارات بیوشاایمیايی میشااود .عااالوه باار اياان

جنین خواهد شد .مطالعهای که در سال  3448به منظور بررسی

جنتامايسین بر تعداد تحرک و مورفولوژی اساررم تااثیر منفای

اثارات مقايساهای جنتامايساین نوومايساین استرپتومايساین و

دارد که اثرات ناهنجاریزای جنتامايساین را تايیاد میکناد . 1

افلوکساسین بر آپوپتاوزيس بیضاه و پارامترهاای اساررم ماوش

سلولهای سرتولی در لولاههاای منایسااز باهعنوان سالولهای

صحرايی انجام گرفت نشان داد که تعداد سلولهاای آپوپتوتیاک

پشتیبان شناخته میشوند و با مجموعه اتصاالت سالولی کاه باا

بهطور قابل توجهی در همه گروههای تجربی افزايش يافته اسات

يكديگر ايجاد میکنند در تكامل سلولهای زاياا نقاش عمادهای

و اين آمینوگلیكوزيدها دارای اثارات منفای بار روی پارامترهاای

دارند  31و  . 33با توجه به اينكه از تعداد سلولهای سرتولی در

اسررم و آپوپتوزيس میباشند  . 10مشاابه ايان تحقیاق نتاايج

گروههای تیمار شده بهويژه در مرحله روياانی کاساته مایشاود

حاصل از آزمايشات انجاام شاده در ايان پاژوهش بیاانگر اثارات

بهنظر میرساد ايان اخاتالل باه سابب از باین رفاتن مجموعاه

ناهنجاریزايی تزريق داروی جنتامايساین در دورههاای منتلا

اتصاالت سلولی باشد .افزايش بافت همبند در فضای بینابینی يک

بارداری به خصاوص دورهی تماايز بار روی طنابهاای بیضاهای

واکنش جبرانی متعاقب تغییر در مورفولوژی سلولهای لیديگ و

جنین خرگوش میباشد .بررسی تغییرات طنابهای بیضاهای در

لولههای منیساز سمینفروس توبولها میباشد .با توجه به نقشی

نوزادان نر  2روزه نشان داد که دريافت دارو در دوره قبل از تمايز

که سلولهای لیاديگ در فرآيناد اساتروئیدوژنز دارناد باه نظار

موجب نمايان شدن لولههای منیساز میشود که اين يک حالات

میرساد کااه آسایبهای اکساایداتیو ناشای از مصاارف برخاای از

غیرعادی است  15و  16و خاود دلیلای بار بلاوغ زودرس ايان

آنتیبیوتیکها نظیار جنتامايساین باا اخاتالل در مكانیسامهای

نوزادان بر اثر تزريق جنتامايسین میباشد فتومیكروگراف . 1-b

سلولی منجر باه تغییارات وسایعی در بافات بیضاه میشاود .در

مشاهدات صورت گرفته بر روی نوزادانی که در دوره روياانی دارو

پژوهشی که اثرات جنتامايسین بر کلیه خوکچههای هندی مورد

دريافت کردهاند نشان داد که تحرياک عاالوه بار نماياان شادن

بررسی قرار گرفت مشنص شد که جنتامايسین موجب تغییراتی

لولههای منیساز موجب افزايش قطار لولاهها نیاز میشاود کاه

در لولههای پیچیده نزديک و رشاد گلومرولهاا دارد کاه نهايتاا

سبب بههم رينتگی و ريزش در ضنامت اپیتلیوم میشود .علت

منجر به اختالل عملکاردی و مورفومترياک در نفارون میشاود

اين امر را میتوان به اختالل در عملکرد اتصاالت سلولی نسابت

 . 32در سال  3443اثر محاافظتی کورتكساین در برابار اثارات

داد .بايد به اين نكته توجه کرد که در اين دوره تمايز اندامها نیز

منرب جنتامايسین بر روی کلیه مورد مطالعاه قارار گرفات کاه

صورت میگیرد و حساسترين دوره جنینی میباشد  11و . 18

نشان داد استفاده همزمان کورتكساین باا جنتامیساین موجاب

محققین برای ارزيابی اثارات جنتامايساین در شارايط In vivo

محافظت بافت کلیه در برابر اثارات نفروتوکسایک جنتامايساین

و In vitroجنااین مااوش صااحرايی را کااه در دوره اناادامزايی و

میشود  . 30در ايان پاژوهش باه دلیال محادود باودن زماان

تشكیل جفت قرار داشت تحات تااثیر ايان دارو قارار دادناد .در

استفاده از آزمايشگاه بررسی تأثیر مصرف جنتامايساین در دوره

شرايط  In vivoجنتامايسین با دوز  15میلیگرم بر میلیلیتر و

بارداری بر روی متولادين باالغ امكانپاذير نباود کاه پیشانهاد

در شرايط  In vitroبا دوز  144میلیگرم بار میلیلیتار ماان از

می شود اثرات اين ماده در دو گروه نوزاد و باالغ ماورد بررسای و

رشد و موجب مرگ جنین شد و اين نتايج مطابق باا يافتاههاای

مقايسه قرار گیرد.

ماست اما نوزادانی که در دوره جنینی دارو دريافت کردند تغییر
چندانی در آنهاا صاورت نمیگیارد چاون در ايان دوره تماايز

نتیجهگیری

اندامها انجام نمیشود و حتی اگر تحريک هم وجود داشته باشاد

با توجه به نتايج بهدست آمده میتوان چنین نتیجاهگیری کارد

قاعدتا مؤثر نیست  13و  . 34در مطالعهای کاه در ساال 3441

که مصرف آنتیبیوتیک جنتامايسین جهات درماان عفونتهاای
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Abstract
Aim: In this study, the teratogenic effects of Gentamicin on newborn spermatic cords of rabbits whose
mothers received this medication during pregnancy is investigated.
Material and Methods: The experimental study was done on forty rabbits 6-month old that were
divided into 4 groups of 10 (8 females and 2 males) and polygamously impregnated. 1.7/mg/kg dosage
Gentamicin injections were done in gluteal muscles of pregnanted rabbits in the following groups: 1.
control (did not receive any medication), 2. predifferentiation (from 1th to 8th pregnancy days), 3.
embryogenic period (from 9th to 16th) and 4. fetal period (from 20th to 27th) for 8 days. After birth,
three days old male newborns testes were dissected. Samples were stained using H&E method and
light microscopy studies were done.
Results: Gentamicin injection to pregnant mother before embryonic differentiation was caused
canalization of spermatic cords and their conversion to seminiferous tubules in newborn. Also
embryonic stage injection increased seminiferous tubules diameter, but was not observed any changes
in newborn whose mother had received medication in embryonic Predifferentiation.
Conclusion: Results showed that using Gentamicin for pregnancy infection treatment especially
before differentiation and embryonic stages were effective on rabbit newborn spermatic cords
morphogenesis and caused early maturation.
Key words: Gentamicin, Pregnancy, Spermatic cords, Rabbit
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