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روی تغییرات هیستومورفومتریک ناشی از  ( و اریترومایسینSambucus ebulusی آقطی ) اثر عصاره

 آلبندازول در جفت موش صحرایی

 
 4الناز لک، 3، حسن مروتی2زاده ورزی ، حسین نجف1رضا رنجبر ،1محمود خاکساری مهابادی

 
 

چکیده

علت اصلی عوارض ناشی شواهدی در دست است که همچنین،  شود. کند و باعث ناهنجاری در جنین می آلبندازول از جفت عبور میوجود دارد که  هایی گزارش مقدمه:

های متابولیزه کننده انتخاب شد.  ی آنزیم منظور، اریترومایسین به عنوان مهار کننده گردد. به این باشد که در کبد تولید می از آلبندازول متابولیت سولفوکسید آلبندازول می
 .استفاده شداکسیدان  به عنوان آنتیآقطی ی گیاه  از عصاره ،به این منظور .زایی هستند اثرات و عوارض ناهنجاری ی های آزاد از دالیل عمده رادیکال از سوی دیگر،

 لین به صورت خوراکی، گروه دوم آلبندازول با دز اس نرمال ،هم حجم با آلبندازول، گروه تقسیم شدند. گروه اول 1 بهآبستن  صحرایی موش سر 22تعداد  ها: روش

به  آلبندازولچهارم ، گروه گرم/کیلوگرم به صورت داخل صفاقی میلی 133 آقطی با دز ی هعصارهمراه به آلبندازول ، گروه سوم گرم/کیلوگرم به صورت خوراکی میلی 93
. تمامی داروها در و گروه ششم اریترومایسین دریافت کردندآقطی  ی هعصارگرم/کیلوگرم به صورت داخل صفاقی، گروه پنجم  میلی 13با دز  اریترومایسینهمراه 

 Masonکروم  ائوزین و تری -به روش هماتوکسیلینها تهیه و  جنین جفتاز  های میکروسکوپی برش ،در روز بیستم آبستنی. آبستنی تجویز شدند 3-66روزهای 
 .و مطالعه شدندآمیزی  رنگ

 داری کاهش معنی ،البیرنت ی افزایش و ضخامت الیهنسبت به گروه شاهد  ی اسپانژیوم در گروه آلبندازول ضخامت الیه میکروسکوپی نشان داد که بررسی ها: یافته

دار را نشان داد.  ی البیرنت افزایش معنی ضخامت الیهداری نداشت، اما  ی اسپانژیوم نسبت به گروه آلبندازول به تنهایی تغییر معنی ضخامت الیه در گروه چهارم،. داشت
 .داشت یدار البیرنت افزایش معنی ی کاهش و ضخامت الیهدر مقایسه با گروه آلبندازول اسپانژیوم  ی ضخامت الیه سوم،در گروه 

 .باشد می ترثرؤدر کاهش عوارض ناشی از آلبندازول روی جفت ماریترومایسین نسبت به هیدروالکلی آقطی  ی هعصاربر اساس نتایج این مطالعه،  گیری: نتیجه

 ، موش صحراییآقطی، جفت، آلبندازول، جنین ی عصاره واژگان کلیدی:

 
روی  ( و اریترومایسینSambucus ebulusی آقطی ) اثر عصاره .مروتی حسن، لک الناززاده ورزی حسین،  رنجبر رضا، نجف خاکساری مهابادی محمود، ارجاع:

 6332-6365(: 212) 95؛ 6931مجله دانشکده پزشکی اصفهان . تغییرات هیستومورفومتریک ناشی از آلبندازول در جفت موش صحرایی

 

 مقدمه

بایست    داروها یا مواد شیمیایی برای ایجاد اثرات مخرب در رویان می

از جف  عبور کنند. جف  یک سد لیپیدی بین مادر و جنتین است  و   

کنند. در هنگتا    داروها به طور عمده با انتشار غیر فعال از آن عبور می

هتای   فیزیولتویییی بتر روی متابولیت    عبور دارو از جفت   غیییترات   

بینتی   غواند منجر به عوارض پتی   شود که می ها ایجاد می حاصل از آن

نقت  بستیار   (. جفت    1ها بر روی جنتین شتوند     نشده یا ناهنجاری

اع  ومتابولیست  و انتقتتال انتت    .کند مهمی در رشتد و نمو جنین ایفا می

هتتتا و غبتتتادل    الیترولیتتت   تتد  انتقتتالیمتواد غتتذایی و متتواد زا

ها و اغصال جنین بته   بادی ها  آنتی گازهای غنفسی  غولید انواع هورمون

(. 2  دشتو  غرین وظتای  جفتت  موستوب متی     رح  از مه  ی دیواره

بدون شتک بترای    حیوانات آزمایشگاهیهای  مایز مورفولویی جف غ

 مقاله پژوهشی
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ستاتتار  از نظتر  (. جفت    3  یندهای انسانی مورد نیاز است  ادرک فر

( کته دارای  4مادری و جنینی غشییل شتده است      ی بافتی از دو الیه

 ی باشتد. در ناحیته   ای و دسیدوای متادری متی   البیرن   قاعده ی ناحیه

های غروفوبالس  به نتا  سیتوغروفوبالست     البیرن   سه الیه از سلول

و سین سیشیوغروفوبالس  وجود دارد که فضاهای تونی مادری را از 

قرار  ی بازال نزدیک به بخ  دسیدوا ناحیه کنند. نینی جدا میعروق ج

پییتر   هتای غتول   شود و از ستلول  اغصالی نیز نامیده می ی دارد و ناحیه

 ی غروفوبالس   اسپونژیوغروفوبالس  غشییل شتده است . در ناحیته   

 (.4-5  های دسیدوایی مزومتریو  قرار دارند دسیدوا  سلول

ضد کر   از جمله داروهایی هستند که  ها یا داروهای بنزیمیدازول

اند. آلبندازول در این دستته از   زایی شناتته شده دارای اثرات ناهنجاری

الطیت  است  و بتر روی انتواع      گیرد و دارویی وستی   داروها قرار می

(  6کنتد    ها   ضد نماغودها  ضد سستودها و ضد غرماغود( اثر می انگل

انجتا  شتده بتر روی حیوانتات      ی اما با غوجته بته مطالعتات گستترده    

(  مشتتخش شتتده است  کتته ایتتن دارو دارای تتتوا   7-8مختلت    

غراغولویییی قابل مالحظه اس . از این رو  استفاده از آن را بته ویتژه   

آلبنتدازول و   (.6انتد    ی اول بارداری در انسان منت  کترده   در سه ماهه

ن(  غوانتایی  دالتتو  265های آن  به عل  وزن مولیولی پایین   متابولی 

هتای ستلولی  دارای    عبور از جف  را دارند و با اغصال به مییروغوبول

 (.9باشند   زایی بر روی جنین می اثرات غوکسیک و ناهنجاری

دهد که سولفوکسید آلبنتدازول بیشتتر از    بیشتر مطالعات نشان می

دار  ی معنتی  های دیگر دارای اثرات غراغوینیتک است . رابطته    متابولی 

زایتی غیتاملی و غلظت  سولفوکستید آلبنتدازول       رات ناهنجاریبین اث

کند بیشتر عوارض آن بر روی جنین  به علت    وجود دارد که ثاب  می

غعداد زیادی از موققتین نظیتر    (.11-11باشد   وجود این متابولی  می

Moroni و نیز12  و همیاران ) Gokbulut   عقیتده  13و همیاران )

  آلبندازول در کبد و غوسط سیستت  فالویتن   داشتند که بیشتر متابولیس

باشد. بنابراین  چنانچه بتوان متان  از   می P450منواکسیداز و سیتوکرو  

غوان از عتوارض   ایجاد این متابولی  شد یا میزان آن را کاه  داد  می

غراغوینیک آن کاس ؛ به این منظتور  اریترومایستین بته عنتوان مهتار      

 ه کننده انتخاب شد.های متابولیز ی آنزی  کننده

بیوغیتک ماکرولیتدی و یتک بتاز آلتی       اریترومایسین  نتوعی آنتتی  

ی رشتد بتاکتری است  و در     باشد که متوق  کننده باکتریواستاغیک می

متابولیست    (.14  کنتد  های باال  به صورت باکتریوسید عمل می غلظ 

هتای   گیرد و باعث مهار آنتزی   اریترومایسین  بیشتر در کبد صورت می

شود. بنتابراین  در متتابولیز داروهتایی کته در کبتد صتورت        کبدی می

هایی با وزن بتی  از   (. مولیول14-15کند    گیرد  اتتالل ایجاد می می

وزن  کند و ماکرولیدها به دلیل دالتون  از جف  به آرامی عبور می 511

نماینتتد.  دالتتتون  بتته میتتزان کمتتی از جفتت  عبتتور متتی  711بتتی  از 

کند و انتقال جفتی آن کمتر از  اریترومایسین  از سد جفتی نیز عبور می

درصد غلظ  سرمی متادر    21-51باشد و غلظتی حدود  درصد می 5

های مادران در  (. بنابراین  در درمان عفون 16کند   در جنین ایجاد می

(. تطتر  17غوان به راحتی از آن استفاده کترد    بارداری  میطی دوران 

ی مشتتتخش در طتتتی بتتتارداری بتتتر روی جنتتتین از  غراغوینیستتتیته

اریترومایسین دیده نشده اس . همچنین  در دزهتای بتاالغر و در طتی    

ی غیتاملی( هتین ناهنجتاری را نشتان      روزهای بورانی بارداری  دوره

 (. 17-18دهند   نمی

ی اول  دو  و ستو    رت گرفتته در سته ماهته   های صو در بررسی

بارداری در انسان و نیز در موش سوری و موش صورایی در روزهای 

مشابه  هیچ اثری سمی از اریترومایسین بر روی جنین گتزارش نشتده   

 (.14  19اس   

و  (Caprifoliaceoe  ی کاپریفولیاسته  آقطی  گیتاهی از تتانواده  

هتای آقطتی ستفید     باشتد. گونته   متی  (Sambucus  سامبیوس ی غیره

 S.ebulusآقطی سیاه   ( وS.nigra   در سراسر اروپا  آستیا و شتمال )

های وستیعی از اروپتا     ( در قسم S.racemoraآفریقا و آقطی قرمز  

هتای آقطتی ستفید و ستیاه در      شود  گونه آسیا و شمال آمرییا جدا می

ران و نتوع ستیاه آن   ایران بیشتر وجود دارند. نوع سفید آن در شمال ای

 (.21-21شود   در حوالی همدان  غهران  سمنان و کردستان یاف  می

ی آقطتتی ستتفید دارای اثتترات  فالونوئیتتدهای موجتتود در عصتتاره

باشتتند. مهتتار  اکستتیدانی و ضتتد قتتارچی و غتترمی  زتتت  متتی   آنتتتی

پراکسیداسیون لیپید که غو  اثتر فالونوئیتدی است   باعتث افتزای       

های کالین شده و غرمی  زت  نیز با افزای  کالین  لغوان زیستی فیبری

ی آقطتی ستفید    گیرد. به طور کلتی  عصتاره   و ثبات فیبرها سرع  می

دارای اثرات سری  کننده بر روی فتاز پرولیفراستیون در غترمی  زتت      

 (.21اس   

آقطتی را دارای قتدرت شتالغه     ی عصارهو همیاران  زاده  ابراهی 

اکسید و پراکسید هیدروین دانستند و این  کنندگی یون آهن و نیتریک

اکسیدانی این عصاره گزارش دادنتد؛   غوانایی را مربوط به تاصی  آنتی

اکسیدانی با افزای  دز مصرفی از آقطتی   آنان اعال  کردند فعالی  آنتی

 (. 22یابد   افزای  می

و همیاران  اثر ضد التهابی آقطی ستفید بتر    Balkanی  در مطالعه

غواننتد   روی ماکروفایها بررسی شد و بیان گردید که غرکیبتات آن متی  

( و اینترلوکین را کاه  دهتد  Tumor necrosis factor  TNFغولید 

(. همچنتتین  مومتتودی و همیتتاران  در متتدل غجربتتی در متتوش  23 

ستیاه  اثتر ضتد    ی آقطی ستفید و آقطتی    سوری نشان دادند که عصاره

 (. 24افسردگی دارد  

اثتتترات و عتتتوارض  ی از دالیتتتل عمتتتده  هتتتای آزاد رادییتتتال

غوانتد   می  اکسیدان کارگیری عوامل آنتیه زایی هستند  پس ب ناهنجاری
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آقطتی  ی گیاه  از عصاره  به این منظور .باعث کاه  این عوارض شود

ی  عصتاره  یرکته غت ث   جتایی  زآنو ا استتفاده شتد  اکسیدان  به عنوان آنتی

های آلبنتدازول   زایی ناهنجاریروی و اریترومایسین  هیدروالیلی آقطی

جفت   در آلبنتدازول  ناشتی از   شناسی به تصو  روی غیییرات باف 

ی  در مطالعته  . از ایتن رو  جنین موش صورایی بررستی نشتده است    

در  ایتن غیییترات  گیتری از   در کاه  یا پتی   عصارهنق  این  حاضر

 .ورایی ارزیابی گردیدجنین موش صجف  

 

 ها روش

داروهای مورد استفاده در ایتن مطالعته شتامل پتودر تتالش       :داروها

 بودند.   آقطی  ایران(( و اندا  هوایی گیاه Sigma, USAآلبندازول  

 :شی( جه   آما ا  Sambucus ebulusی)آقط   اهی  گ ی هی  ته

 از آقطتی  گیتاه  گتل  و ستاقه  بتر،   شتامل  آقطی گیاه هوایی های اندا 

 ایتن  در .شتد  آوری جمت   ستاری  -شتهر قائ   ی دران  جادهمازن استان

 گیتاه  هیتدروالیلی  ی عصتاره  ی غهیه جه  تیساندن روش از مطالعه 

گر  انتدا  هتوایی تشتک گیتاه      411ابتدا   در این روش .ده شداستفا

غوسط آسیاب برقی ترد شد. نباید در این مرحله بی  از انتدازه گیتاه   

ایجاد حاللی  تمیتری نمتود و حالت  تمیتری     ؛ چرا که را ترد کرد

 گیری مان  نفوذ حالل در ذرات گیاه و موجب اتتالل در عمل عصاره

 انتدا   گترد  گتر   111 مقتدار  گیتری  عصتاره   در هر بار .(25  شود می

 و کتافی  فضتای  بتا  مناستب  ظتر   یتک  درون و شد وزن گیاه هوایی

 هیتدروالیلی  حتالل  لیتتر  میلی 1111 مقدار و شد وارد باریک ی دهانه

  متدت  بته  و مستدود  ظتر   درب و اضتافه  آن بته ( درجه 71 اغانول 

ر  بترای  ظت  ایتن  یتک بتار    ساع  12 هر. شد نگهداری ساع  72

 موتویات ظر  غوسط قیت    ساع  48مدغی غیان داده شد. پس از 

Buchner حاصل غوسط دستگاه دوار غیلیظ شتد و   ی هصا  و عصار

ی  درجه 41در دمای  Ovenغیلیظ شده پس از نگهداری در  ی هعصار

تشتک بته کمتک     ی به طور کامل تشک شد. درصد ماده گراد سانتی

بته   ی هعصتار  .درصد ارزیابی شد 2حرارت و غوزین مداو  مواسبه و 

 (.26  دس  آمده غا زمان مصر  در یخچال نگهداری شد

نتژاد   ی های صورایی نر و ماده از موش  در این مطالعه :واناتیح

Wistar     کته از مرکتتز غوقیقتات و نگهتتداری حیوانتات آزمایشتتگاهی

  استتفاده  تریتداری شتدند  شاپور اهتواز   دانشگاه علو  پزشیی جندی

متاهگی و میتانگین    3-4حتدود  های صورایی با ستنین   گردید. موش

شترایط  ابق بتا  غطت  منظتور   بته  هفته یک حدود گر   211 ± 21وزنی 

 طتور مجتزا از ییتدیگر  غوت  دمتای        حیوانات به ی مویطی در تانه

 ستاع   12 روشنایی ساع  12 ی دوره و گراد سانتی ی درجه 21 ± 2

. شتتدند نگهتتداری مویطتتی و ای غیذیتته ییستتان شتترایط غتتارییی 

ی  های غجربی مورد استفاده غوسط شورای گتروه علتو  پایته    نامه شیوه

نشتتگاه شتتهید چمتتران اهتتواز مطتتابق بتتا   پزشتتیی دا ی دا  دانشتتیده

های حیتوانی متورد استتفاده قترار      المللی آزمای  های بین دستورالعمل

گرف . برای کاه  درد و رنتن حیوانتات  از حتداقل غعتداد حیتوان      

 اطمینان استفاده شد. های قابل  جه  به دس  آوردن داده

 بتا  متاده  صورایی موش سر سه هر گیری  جف  عمل انجا  برای

با   قرار داده شدند و روز بعد ییدیگر کنار نر صورایی موش سر یک

هتای   پالک واینی  روز صفر آبستنی غعیتین گردیتد. متوش    ی مشاهده

سر  5طور میانگین   گروه مجزا و در هر گروه به 6ر صورایی آبستن د

ای ه های موش غزریقات در گروهموش صورایی آبستن نگهداری شد. 

آبستنی انجا  شد کته در ادامته    9-11ر روزهای مورد مطالعه دآبستن 

ه  حج  با آلبندازول    گروه شاهد(  اول گروه. در شود شرح داده می

هتا   متوش  دو   گتروه سالین به صتورت تتوراکی داده شتد. در     نرمال

به صورت تتوراکی دریافت    گر /کیلوگر   میلی 31آلبندازول را با دز 

همتراه بتا آلبنتدازول بتا دز     هتا     متوش ستو   گروه( در 3  27کردند  

بته صتورت   گر /کیلتوگر    میلتی  611آقطی با دز  ی عصاره گفته  پی 

ها همراه بتا     موشچهار (. در گروه 28داتل صفاقی دریاف  کردند  

بته  گر /کیلوگر   میلی 61  اریترومایسین با دز گفته آلبندازول با دز پی 

هتا     متوش نج پت  گروه(. در 29صورت داتل صفاقی دریاف  کردند  

بته صتورت داتتل صتفاقی     گر /کیلوگر   میلی 61اریترومایسین با دز 

 آقطتتی بتتا دز  ی هتتا عصتتاره متتوش  ششتت  گتتروهدریافتت  کردنتتد. در 

 به صورت داتل صفاقی دریاف  نمودند.گر /کیلوگر   میلی 611

در یی: ص ررا  ا و   نیجن   ام جف  یها نمونه ی هیته طرم -

کشی شتدند و   کلروفر  آسان ی به وسیلهها  آبستنی  غما  موش 21روز 

هتا از   های رح   جنین شیمی و برش شاخ ی پس از باز کردن مووطه

آمنیتون   ی ها از کیسته  رح  موش مادر تارج گردیدند. بالفاصله جنین

تارج شدند و اغصال جف  به جنین نیز به آرامی جدا شد. وزن  قطتر  

گیری شد. سپس  جه   و ضخام  آن به کمک غرازو و کولیس اندازه

 5/1ضتخام    ی هتایی بته بیشتینه    مقاط  مییروسیوپی  نمونته  ی غهیه

قترار   Buenها برداش  و در مولتول ثبتوت    متر از جف  جنین سانتی

مقاط  بافتی با استتفاده از   ی داده شدند. سپس  طبق روش معمول غهیه

( مراحل مختل  پاسای شامل Histotechniqueدستگاه هیستوغینیک  

گیری  شفا  کردن و آغشتگی به پتارافین انجتا  گرفت . الز  بته      بآ

رنت  زرد حاصتل از استید پییریتک      ذکر اس  که برای از بین رفتن

ساع  قبل از پاستای بتافتی در    5/1-3ها به مدت  مولول بوئن  نمونه

هتا   ستپس  نمونته   درجه قرار گرفتته و شستشتو داده شتدند.    51الیل 

غترین و   اده از مییروغو  دورانی که مناستب گیری شدند و با استف قالب

هتایی بتا ضتخام      مقاط  بافتی اس   برش ی غرین روش غهیه معمول

 ائتوزین  -آمیزی هماغوکستیلین  مییرومتر غهیه شد و پس از رن  6-5

 Hematoxiline-Eosine  یتتتتاH&Eکتتتترو  ماستتتتون  ( و غتتتتری 
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 Masson's trichrome   در زیر مییروسیوپ نتوری متورد مطالعته ) 

  (.31قرار گرفتند  

استپانژیو    ی هیستومتریک  بته طتور عمتده دو الیته     ی در مطالعه

جفت  در متوش صتورایی     ی  اغصالی( و البیرن  که دو بخ  عمده

داروهای مورد مطالعه  ی های مختل  دریاف  کننده باشند  در گروه می

 واق  شدند و نتاین به دس  آمده مورد مقایسه قرار گرفتند.

هتای جفت   بته منظتور      های هیستتومتریک در نمونته   بررسیدر 

استپانژیو  از عدستی    ی البیرنت  و الیته   ی گیری ضخام  الیته  اندازه

بتتا غقستتیمات  BH2متتدل  Olympusچشتتمی متتدرج مییروستتیوپ 

هتای غتول پییتر      مشخش شده استفاده گردید. جه  شمارش سلول

داده شتد و در  های مختل   برش بافتی از هر نمونه در گروه 5حداقل 

در  21میدان دید مییروسیوپی با عدسی چشتمی   6هر برش  حداقل 

در این مرحلته  اسپانژیو  مورد شمارش و مقایسه قرار گرف .  ی ناحیه

 و عدسی چشمی مدرج استفاده شد. Olympusنیز از مییروسیوپ 

نتاین آماری به دس  آمده در هتر کتدا  از مراحتل     ی:آاار زیآنال

  16ی  نستتخه SPSSافتتزار  و بتتا استتتفاده از نتتر پتتژوه  ثبتت  شتتد 

 version 16, SPSS Inc., Chicago, IL, USA ) و با کمک آزمون

One- way ANOVA متییرهای مورد مطالعه و پس  ی جه  مقایسه

 ی ( جهت  مقایسته  Least significant difference  LSDاز آزمون 

هتا متورد    نبتودن آن دار بتودن و   دو به دوی این متییرها و غعیین معنی

 یدار یبه عنتوان ستطم معنت    P < 151/1غجزیه و غولیل قرار گرفتند. 

 .شد گرفته نظر در

 

 ها افتهی

های وزن جف  ارزیابی  میانگین :جف  ومن نیانگیا ام حاصل جینتا

 ی آلبندازول  دریاف  کننتده  ی های شاهد  دریاف  کننده شده در گروه

آلبنتدازول بته    ی آقطتی  دریافت  کننتده    ی آلبندازول به همراه عصتاره 

 آقطتتتی بتتته  ی عصتتتاره ی همتتتراه اریترومایستتتین  دریافتتت  کننتتتده

 اریترومایستتتین بتتته غنهتتتایی بتتته    ی غنهتتتایی و دریافتتت  کننتتتده 

  56/1 ± 12/1  59/1 ± 11/1  14/1 ± 41/1  71/1 ± 11/1غرغیتتب 

گر  ارزیابی شد. نتاین حاصتل از ایتن    71/1 ± 12/1و  72/1 ± 11/1

 آمده اس . 1ها در شیل  بررسی

داری در وزن جف  در گروه  های انجا  شده  کاه  معنی بررسی

آلبندازول به غنهایی در مقایسه با گروه شاهد را نشتان   ی دریاف  کننده

داری در میانگین وزن جف   (. همچنین  کاه  معنیP < 111/1داد  

آقطتی و گتروه    ی آلبندازول همراه با عصاره ی در گروه دریاف  کننده

آلبندازول همراه با اریترومایسین در مقایسه بتا گتروه    ی دریاف  کننده

(. میتتانگین وزن جفتت  در گتتروه P < 111/1شتتاهد مشتتاهده شتتد  

آقطتی و گتروه دریافت      ی آلبندازول همراه با عصاره ی دریاف  کننده

 ی آلبندازول همراه با اریترومایسین  بتا گتروه دریافت  کننتده     ی کننده

(. P < 111/1داری را نشتان داد    آلبندازول به غنهتایی افتزای  معنتی   

میانگین این پارامتر  ی داری در مقایسه الز  به ذکر اس  که غیییر معنی

آقطی به غنهایی و اریترومایسین بته   ی عصاره ی در گروه دریاف  کننده

 ی غنهایی با گروه شاهد دیده نشد  اما نسب  به گتروه دریافت  کننتده   

 .(P < 111/1داری را نشان داد   آلبندازول  افزای  معنی
 

 
  اختلف های گروه در جف  ومن اریاع انرراف ± ایانگین ی اقایسه. 1 شکل

آلبندازول به غنهایی با سایر  ی گروه دریاف  کننده (P < 111/1 دار  اتتال  معنی *

ها به غیر از  گروه ی با همه ( گروه شاهدP < 111/1 دار  اتتال  معنی **؛ ها گروه

اتتال   #؛ آقطی به غنهایی و اریترومایسین به غنهایی ی عصاره ی گروه دریاف  کننده

آلبندازول به همراه آقطی و گروه دریاف   ی دریاف  کننده ه( گروP < 111/1 دار  معنی

  ها آلبندازول همراه با اریترومایسین با سایر گروه ی کننده

 

های  نتاین حاصل از ارزیابی :جف  قطر نیانگیا ام حاصل جینتا

آمده اس  و نتتاین حاصتل    2انجا  شده بر روی قطر جف  در شیل 

آلبنتدازول    ی هتای شتاهد  دریافت  کننتده     در گتروه از این ارزیتابی   

 ی کننتده آقطی  دریافت    ی آلبندازول به همراه عصاره ی دریاف  کننده

آقطتی بته    ی عصاره ی آلبندازول به همراه اریترومایسین  دریاف  کننده

 اریترومایستتتین بتتته غنهتتتایی بتتته    ی غنهتتتایی و دریافتتت  کننتتتده 

  16/8 ± 13/1  51/7 ± 16/1  51/4 ± 17/1  12/11 ± 15/1غرغیب 

متر مواسبه شد. همان طور کته   میلی 13/11 ± 14/1و  71/9 ± 14/1

   میانگین قطر جف  در گروه دریاف  در شیل نیز مشخش شده اس

آلبنتتدازول بتته غنهتتایی در مقایستته بتتا گتتروه شتتاهد کتتاه    ی کننتتده

 .(P < 111/1 داری را نشان داد  معنی

 ی های صورت گرفته در گتروه دریافت  کننتده    همچنین  ارزیابی

هیتدروالیلی آقطتی و گتروه دریافت       ی آلبندازول همتراه بتا عصتاره   

آلبندازول همراه با اریترومایسین نسب  به گروه شاهد کتاه    ی کننده

میانگین قطر جف  در گروه دریاف  (. P < 111/1 داری داش   معنی

هیتدروالیلی آقطتی و گتروه     ی آلبنتدازول همتراه بتا عصتاره     ی کننده

آلبندازول همراه با اریترومایسین در مقایسه بتا گتروه    ی دریاف  کننده

 داری را نشتان داد  ندازول به غنهایی افتزای  معنتی  آلب ی دریاف  کننده

 111/1 > P). 
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های  قطر جف  در گروهانرراف اعیار  ±ی ایانگین  . اقایسه2شکل 

 اختلف 
آلبندازول به غنهایی با سایر  ی دریاف  کننده ه( گروP < 111/1 دار  اتتال  معنی *

ها به استثنای  گروه ی شاهد با همه ه( گروP < 111/1 دار  اتتال  معنی **؛ ها گروه

اتتال   #؛ آقطی به غنهایی و اریترومایسین به غنهایی ی عصاره ی گروه دریاف  کننده

آقطی با  ی آلبندازول به همراه عصاره ی دریاف  کننده ه( گروP < 111/1 دار  معنی

آلبندازول به  ی ه( گروه دریاف  کنندP < 111/1 دار  اتتال  معنی ##؛ ها سایر گروه

 ها همراه اریترومایسین با سایر گروه

 

داری در میتتانگین قطرهتتای حاصتتل از  در ضتتمن  غفتتاوت معنتتی

آقطی به غنهتایی و اریترومایستین    ی عصاره ی های دریاف  کننده گروه

این دو گتروه   ی به غنهایی با گروه شاهد دیده نشد؛ حال آن که مقایسه

داری را نشتان داد   آلبنتدازول افتزای  معنتی    ی با گروه دریاف  کننتده 

 111/1 > P.) 

 حاصتل  نینتا: جف ( ارتفاع) ضخاا  نیانگیا ام حاصل جینتا

 در جفت   ضتخام   نیانگیت م یرو بتر  گرفتته  صورت یها یابیارز از

   .اس  آمده 3شیل 

 

 
)ضخاا (  ارتفاع اریاع انرراف ± ایانگین اختالف ی اقایسه. 3 شکل

  اختلف های گروه در جف 
 ؛ها آلبندازول با سایر گروه ی ( گروه دریاف  کنندهP < 111/1 دار  اتتال  معنی *

ها به غیر از گروه دریاف   ( گروه شاهد با سایر گروهP < 111/1 دار  اتتال  معنی **

دار  اتتال  معنی #؛ آقطی به غنهایی و اریترومایسین به غنهایی ی عصاره ی کننده

 111/1 > Pها به  گروه آقطی به غنهایی با سایر ی عصاره ی ( گروه دریاف  کننده

 استثنای گروه شاهد

 ی کننتتده افت  یدر  شتاهد  یهتا  گتتروه در آمتده  دست  ه بت  نتتاین 

  یآقطت  ی عصتاره  همتراه  بته  آلبنتدازول  ی کننتده  افت  یدر آلبندازول 

 ی کننتده  افت  یدر ن یست یترومایار همتراه  به آلبندازول ی کننده اف یدر

 به ییغنها به نیسیترومایار ی کننده اف یدر و ییغنها به یآقط ی عصاره

  31/1 ± 16/1  41/1 ± 16/1  91/1 ± 15/1  71/1 ± 18/1 بیتتغرغ

 .شد حاصل متر یلیم 51/1 ± 19/1 و 71/1 ± 18/1

 آلبنتدازول  ی کننتده  دریافت   گتروه  در جفت   ضتخام   میانگین

(. P < 111/1 شتت  دا یدار معنتتی کتتاه  شتتاهد گتتروه بتته نستتب 

 داد نشتان متورد مطالعته    های گروه ریسا در گرفته صورت یها یبررس

 بته  آلبنتدازول  ی کننتده  دریافت   گتروه  در جف  ضخام  میانگین که

 اریترومایستین  همتراه  آلبنتدازول  ی کننده دریاف  گروه و آقطی همراه

 در(. P < 111/1 شت   دا یدار معنتی  کتاه   شتاهد  گتروه  به نسب 

 گتروه  بتا  گتروه  دو ایتن  در جفت   ارغفتاع  میتانگین  ی مقایسه  عوض

 داد نشتان  را یدار معنتی  افتزای   غنهایی به آلبندازول ی کننده دریاف 

 111/1 > P.) 

 ی عصتاره  ی داری بتین گتروه دریافت  کننتده     هر چند غیییر معنی

آقطی به غنهایی و اریترومایسین به غنهایی با گروه شاهد مشاهده نشد  

آقطتی   ی عصتاره  ی اما میانگین ضخام  جف  در گروه دریاف  کننده

آلبندازول به همراه آقطی  ی به غنهایی در مقایسه با گروه دریاف  کننده

آلبنتتدازول همتتراه اریترومایستتین افتتزای   ی و گتتروه دریافتت  کننتتده

 ی (. حال آن که در گروه دریاف  کنندهP < 131/1ری داش   دا معنی

دار در مقایسه با گروه دریاف   اریترومایسین به غنهایی  این غیییر معنی

آلبنتدازول   ی آلبندازول به همراه آقطی و گروه دریافت  کننتده   ی کننده

ایتن دو گتروه بتا     ی به همراه اریترومایسین  مشاهده نشد  اما مقایسته 

داری را نشتتان داد  آلبنتتدازول افتتزای  معنتتی ی گتتروه دریافتت  کننتتده

 111/1 > P). 

 گ روه  ام شده استخراج یها جف  یکروسکوپیا جینتا یبررس

استپانژیو ( کته    ی اغصتالی ناحیه  ی اول جفت   الیته   ی ناحیته  شاهد:

باشتد و   دسیدوا بازالیس( متی  ی آندومتر رح   ناحیه ی مجاور به ناحیه

هتای   پییتر بتود. ستلول    هتای غتول   شاتش این الیته  وجتود ستلول   

مشتخش هستتند.    ی هستته  2-3هایی بزر، و دارای  پییر  سلول غول

های اسپانژیوبالس  در این الیه نیتز قابتل شناستایی بودنتد کته       سلول

همچنتین  در ایتن    گرد در مرکتز داشتتند.   ی های بزر، با هسته سلول

البیرنت    ی دو   الیته  ی باشتند. ناحیته   شاهده متی الیه  الکوناها قابل م

و بیشتتر   باشند های جنینی می اغلب دارای الکوناهای مادری و مویر،

گیترد.   غبادالت بین متادر و جنتین از طریتق ایتن ناحیته صتورت متی       

کتتتته شتتتتامل سیتوغرفوبالستتتت  و  هتتتتای غرفوبالستتتت  ستتتتلول

الیته قابتل    های قرمتز در ایتن   و گلبول   باشد سنسیشیوغروفوبالس  می

کترو  نیتز    آمیتزی ماستون غتری    در رنت   (.4شناسایی هستند  شتیل  
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های هیستومتری  ارزیابیباشد.  ها اغلب به رن  سیاه مشخش می هسته

استپانژیو  و   ی نشتان داد کته میتانگین ضتخام  الیته      شاهددر گروه 

  و 12/727 ± 18/77البیرنتتتت  بتتتته غرغیتتتتب  ی میتتتتانگین الیتتتته

 .بود بررسی غو  جفتی های نمونه در مییرومتر 11/4641 ± 17/456

 

 
 های گروه شاهد . ساختار ایکروسکوپی جف 4شکل 

 ی (  ناحیهGپییر   های غول (  سلولDدسیدوا بازالیس   ی   ناحیهBو  Aدر غصاویر 

اسپانژیو    ی   در ناحیهDو  C( و در غصاویر Lالبیرن    ی ( و ناحیهSاسپانژیو   

های اسپانژیوبالس   پییان سیاه( و الکونای  پییر  پییان قرمز( و سلول های غول سلول

 ی   در ناحیهFو  Eدر غصاویر  همچنین  تونی  پییان آبی( قابل مشاهده هستند.

های سیتوغرفوبالس   پییان سیاه(  سنسیشیوغروفوبالس   پییان قرمز(   البیرن   سلول

های قرمز  پییان  جنینی  پییان سبز( و گلبولهای  الکونای مادری  پییان آبی(  مویر،

 کرو  ماسون  غری آمیزی در رن  شود. سیاه ضخی ( مشاهده می

 Mason's trichromeغصاویر  .اند ها سیاه رن  شده ( هستهA  

 111  ×Hematoxiline & Eosine  یاH&E و )C  وE  411  ×H&E  )

 (.F  411  ×Mason's trichrome و B  Dغصاویر 

 

 ی پییتر در ناحیته   هتای غتول   میانگین حاصل از شتمارش ستلول  

های استخراج شده به کمک عدسی چشمی  جف  ی اسپانژیو  از نمونه

مدرج و مییروسیوپ نوری به دس  آمد و مورد مقایسه قرار گرف . 

فیلتد   6پییتر در   هتای غتول   میانگین به دس  آمده از شمارش ستلول 

 .شد ارزیابی 7/23 ± 7/2 شاهدمییروسیوپی در گروه 

 ی کنن ده  اف یدر گروه در ها جف  یکروسکوپیا جینتا یبررس

اغصالی غوت    ی آلبندازول  ناحیه ی در گروه دریاف  کننده :آلبندامول

اثر آلبندازول نسب  به گروه شاهد دچار غخریتب شتدید شتده است .     

این غخریب  به صتورت از هت  گستیختگی بافت  همبنتد کته شتامل        

ای از  ها و در پاره ای و جدا شدن سلول زمینه ی ها و ماده غخریب رشته

ها و همچنین  وسی  شدن الکوناها  ها و سلول موارد از بین رفتن هسته

البیرنت  اثتری نداشتته است  و      ی شود  امتا بتر روی ناحیته    دیده می

 (. 5البیرن  بدون غیییر نسب  به گروه شاهد دیده شد  شیل  ی ناحیه

 

 
 اورد اطالعه های های گروه ایکروسکوپی جف  . ساختار5شکل 
( و در گروه Lالبیرن    ی ( و ناحیهSاسپانژیو    ی   ناحیهIو  G  Hدر غصاویر 

اسپانژیو  غو  اثر  ی آلبندازول قابل مشاهده اس . غخریب در ناحیه ی دریاف  کننده

اسپانژیو  با پییان سیاه مشخش  ی آلبندازول با ستاره و وسی  شدن الکوناها در ناحیه

( Sی اسپانژیو    ناحیه  J البیرن  اثری ندارد. در غصویر ی شده اس   اما بر روی ناحیه

قابل آلبندازول به همراه اریترومایسین  ی ( در گروه دریاف  کنندهLالبیرن    ی و ناحیه

اسپانژیو  با ستاره قابل  ی غخریب ناحیه  گردد مشاهده اس . همان طور که مالحظه می

در  Kهمچنین  در غصویر  البیرن  بدون غخریب اس . ی مشاهده اس  و ناحیه

آقطی   ی آلبندازول به همراه عصاره ی اسپانژیو  جف  گروه دریاف  کننده ی ناحیه

های اسپانژیوبالس   پییان سیاه( و وسی   پییر  پییان قرمز(  سلول های غول سلول

  Jو  Gپییان آبی( قابل مشاهده اس . غصاویر شدن الکوناها  

 211  ×Hematoxiline & Eosine  یاH&E غصاویر  )I  وK  411  ×H&E و )

 H (211  ×.(Mason's trichromeغصویر 

 

فیلتد شتمارش شتده در     6پییر در  های غول میانگین غعداد سلول

 بتود  9/57 ± 4/2اسپانژیو   ی آلبندازول در الیه ی گروه دریاف  کننده

 داری معنتی  افزای  شاهد  گروه میانگین به نسب  که داد نشان نتاین و

 (.1(  جدول P < 111/1داش   

های هیستومتری صتورت گرفتته نشتان داد کته میتانگین       ارزیابی

البیرن  به غرغیب در این  ی اسپانژیو  یا اغصالی و الیه ی ضخام  الیه

. بتتود مییرومتتتر 81/1115 ± 67/317و  19/1134 ± 42/88گتتروه 

 نستب   آلبنتدازول  ی کننده دریاف  گروه در اسپانژیو  ی الیه ضخام 

(؛ در 6(  شتیل  P < 111/1  داش  داری معنی افزای  شاهد گروه به

 ی البیرنت  در گتروه دریافت  کننتده     ی میانگین ضخام  الیه  عوض
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  شتت دا یدار کتتاه  معنتتی  شتتاهدآلبنتتدازول نستتب  بتته گتتروه   

 111/1 > P 7(  شیل.) 

 

های  پیکر در گروه های غول انرراف اعیار سلول ±. ایانگین 1جدول 

 ی داروها اختلف دریاف  کننده

 ها گروه
  پیکر های غول تعداد سلول

 انحراف معیار( ±)میانگین 

 b70/2 ± 70/23 شاهد

 a40/2 ± 90/57 آلبندازول

 b85/1 ± 90/25 آلبندازول+عصاره آقطی

 b87/1 ± 71/23 عصاره آقطی

a- ی آلبنتدازول بته غنهتایی     دار گتروه شتاهد بتا گتروه دریافت  کننتده       اتتال  معنی 

 111/1 > P) ؛b- ی آلبندازول با گروه دریافت    دار گروه دریاف  کننده اتتال  معنی

 (P < 111/1ی آقطی   ی آلبندازول به همراه عصاره کننده

 

 ی کنن ده  اف یدر گروه در ها جف  یکروسکوپیا جینتا یبررس

های مییروسیوپ نوری  بررسیی: آقط ی عصاره همراه به آلبندامول

آلبنتدازول بته همتراه     ی های جف  در گتروه دریافت  کننتده    از نمونه

هیتدروالیلی آقطتی نشتان داد کته در ایتن گتروه  غخریتب         ی عصاره

آلبندازول کمتتر شتده    ی اغصالی نسب  به گروه دریاف  کننده ی ناحیه

ای از موارد  وسی  شدن الکوناها دیده شد. در این  اس  و غنها در پاره

البیرن  فاقد هر گونته غیییراغتی نستب  بته      ی گروه نیز همچنان ناحیه

 (. 5گروه شاهد بود  شیل 

 

 
 ی انرراف اعیار ضخاا  الیه ±ی اختالف ایانگین  . اقایسه6 شیل

 های اختلف  اسپانژیوم در گروه
 آلبندازول به غنهایی  ی دار گروه شاهد با گروه دریاف  کننده اتتال  معنی *

 121/1 > P )آلبندازول به همراه اریترومایسین  ی با گروه دریاف  کننده و 

 141/1 > P) 141/1 دار  اتتال  معنی **؛ > P) آلبندازول به  ی گروه دریاف  کننده

آلبندازول و  ی ها به استثنای گروه دریاف  کننده گروه ی همراه اریترومایسین با همه

گروه  (P < 111/1  دار اتتال  معنی #؛ آقطی ی گروه آلبندازول به همراه عصاره

آلبندازول و گروه  ی اریترومایسین به غنهایی با گروه دریاف  کننده ی دریاف  کننده

 آلبندازول به همراه اریترومایسین ی دریاف  کننده

 
 ی انرراف اعیار ضخاا  الیه ±ی اختالف ایانگین  اقایسه .7 شکل

 های اختلف البیرن  در گروه

 ؛ ها آلبندازول با سایر گروه ی ( گروه دریاف  کنندهP < 111/1دار   اتتال  معنی *

آلبندازول به همراه اریترومایسین با گروه  ی دار گروه دریاف  کننده اتتال  معنی **

( و گروه دریاف  P < 141/1آلبندازول   ی (  گروه دریاف  کنندهP < 111/1شاهد  

 (.P < 121/1اریترومایسین به غنهایی   ی کننده

 

پییر در این گتروه در   های غول میانگین حاصل از شمارش سلول

 گتروه  بته  نستب   که آمد به دس  91/25 ± 85/1  اسپانژیو  ی ناحیه

 داد داری را نشتتتان  نتتتیمع کتتتاه  آلبنتتتدازول ی کننتتتده دریافتتت 

 111/1 > P .) اتتتتال   شتتاهد در حتتالی کتته در مقایستته بتتا گتتروه

 (.1ش   جدول وجود ندا یدار معنی

 ی هتتای هیستتتومتری صتتورت گرفتتته بتتر روی الیتته  بررستتیدر 

 ی میتانگین ضتخام  ایتن الیته در گتروه دریافت  کننتده         اسپانژیو 

 هیتتتتدروالیلی آقطتتتتی   ی آلبنتتتتدازول بتتتته همتتتتراه عصتتتتاره   

 شتاهد  گتروه  بته  نستب   که شد مواسبه مییرومتر 81/788 ± 82/91

 گتروه  در اسپانژیو  ی الیه ضخام  ی مقایسه. نداش  داری معنی غیییر

 دریافت   گتروه  بتا  آقطی ی عصاره با همراه آلبندازول ی کننده دریاف 

(. P=  121/1  داد نشتتان را داری معنتتی کتتاه  آلبنتتدازول ی کننتتده

داری  این الیه در گروه آقطی به غنهایی به طور معنیهمچنین  میانگین 

میتتانگین (. 6(  شتتیل P < 111/1کمتتتر از گتتروه آلبنتتدازول بتتود   

آلبنتدازول   ی هتای دریافت  کننتده    البیرنت  در گتروه   ی ضخام  الیه

 مییرومتتر  42/3995 ± 47/561هیدروالیلی آقطتی   ی همراه با عصاره

امتا    نتداد  نشان را داری معنی رغییی شاهد گروه به نسب  که شد غعیین

آن بتا گتروه    ی های صتورت گرفتته در ایتن گتروه و مقایسته      ارزیابی

 ی را در ضتخام  الیته   یدار آلبندازول افزای  معنتی  ی دریاف  کننده

. همچنین  میانگین ایتن الیته در   (P < 111/1  البیرن  مشخش نمود

گروه آلبنتدازول بتود   داری بیشتر از  گروه آقطی به غنهایی به طور معنی

 111/1 > P)  7 شیل.) 

 ی کنن ده  دریاف  گروه در ها جف  ایکروسکوپی نتایج بررسی

ها بتر روی   نتاین حاصل از بررسیاریترواایسین:  همراه به آلبندامول
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 5آلبندازول به همتراه اریترومایستین در شتیل     ی گروه دریاف  کننده

اغصالی دارای غخریب بافتی مشابه با  ی آمده اس . در این گروه  ناحیه

البیرنت  فاقتد غیییتر     ی آلبندازول اس  و ناحیه ی گروه دریاف  کننده

پییتر   های غتول  باشد. میانگین شمارش سلول نسب  به گروه شاهد می

فیلتد   5در  67/61 ± 45/3استپانژیو  نیتز در ایتن گتروه      ی در ناحیه

 ی دریافت  کننتده  مییروسیوپی به دست  آمتد کته نستب  بته گتروه       

داری همراه نبود  اما در مقایسه با گتروه شتاهد    آلبندازول با غیییر معنی

 ی (. میانگین ضخام  الیهP < 111/1داری را نشان داد   افزای  معنی

آلبنتدازول بته همتراه     ی اسپانژیو  و البیرن  در گروه دریافت  کننتده  

 11/2868 ± 88/521و  25/1112 ± 61/88اریترومایسین بته غرغیتب   

استپانژیو    ی میانگین ضخام  الیته  ی مییرومتر مواسبه شد و مقایسه

 داری را نشتتان داد  در ایتتن گتتروه بتتا گتتروه شتتاهد افتتزای  معنتتی   

 141/1 > Pی (. در حتتالی کتته در مقایستته بتتا گتتروه دریافتت  کننتتده 

 داری مشاهده نشد. آلبندازول به غنهایی  غیییر معنی

 ی روی میتانگین ضتخام  الیته   های صتورت گرفتته بتر     بررسی

آلبنتدازول همتراه بتا اریترومایستین      ی البیرن  در گروه دریاف  کننده

نشان داد که میانگین ضخام  این الیه نسب  به گتروه شتاهد کتاه     

 ی ضخام  الیته  ی . حال آن که مقایسه(P <111/1داری داش    معنی

ل بته غنهتایی   آلبنتدازو  ی البیرن  در این گروه با گروه دریاف  کننتده 

 (.P < 141/1داری را نشان داد   افزای  معنی

 اف   یدر یه ا  گ روه  در اه   جف  یکروسکوپیا جینتا یبررس

غصویر  :تنهایی به اریترواایسین و ییتنها به یآقط ی عصاره ی کننده

هیدروالیلی آقطتی و   ی عصاره ی مییروسیوپی از گروه دریاف  کننده

استپانژیو    ی اریترومایستین نشتان داد کته الیته     ی گروه دریاف  کننده

 (.5نسب  به گروه شتاهد هتیچ گونته غیییتری نداشتته است   شتیل        

فیلتد   6پییتر در   های غول میانگین حاصل از شمارش سلول  همچنین

و هیدروالیلی آقطی  ی عصاره ی شمارش شده در گروه دریاف  کننده

و  71/23 ± 87/1اریترومایستین  بته غرغیتب     ی گروه دریافت  کننتده  

 ی کننتده  دریافت   گتروه  بته  نستب   به دس  آمد کته  62/27 ± 21/2

(  1(  جتدول  P < 111/1دادند   نشان را داری معنی کاه  آلبندازول

 ی بدون غیییر اس . میتانگین ضتخام  الیته    شاهدما نسب  به گروه ا

 هیتدروالیلی  ی عصتاره  ی در گروه دریاف  کنندهو البیرن  اسپانژیو  

متتر  مییرو 43/3827 ± 54/441و  89/664 ± 28/79 آقطی به غرغیب

 مواسبه شد.

 ی استپانژیو  در گتروه دریافت  کننتده     ی میانگین ضتخام  الیته  

اریترومایسین بته   ی هیدروالیلی آقطی و گروه دریاف  کننده ی عصاره

ارزیابی شتد  مییرومتر  29/521 ± 21/26و  89/664 ± 28/79غرغیب 

 ی عصاره ی البیرن  در گروه دریاف  کننده ی و میانگین ضخام  الیه

اریترومایستین بته غرغیتب     ی هیدروالیلی آقطی و گروه دریاف  کننده

 مواسبه شد. مییرومتر 72/4392 ± 35/148و 43/3827 ± 54/441

ها و مقایسته بتا ستایر     های صورت گرفته بر روی این میانگین بررسی

میتانگین ضتخام     ی داری در مقایسته  معنتی ها نشان داد که غفتاوت   گروه

هیدروالیلی آقطتی   ی عصاره ی ای دریاف  کنندهه اسپانژیو  در گروه ی الیه

 به غنهایی و اریترومایسین به غنهایی با گروه شاهد نیس .

آلبنتدازول   ی این دو گروه با گروه دریاف  کننده ی حال آن که مقایسه

داری را نشتان   لبندازول به همراه اریترومایستین  کتاه  معنتی   به غنهایی و آ

 مشخش شده اس . 6( که در شیل P < 118/1داد  

البیرنت     ی های هیستومتریک صورت گرفتته در الیته   در ارزیابی

میتتانگین ضتتخام  ایتتن الیتته در   ی داری در مقایستته غفتتاوت معنتتی

هیدروالیلی آقطتی بته غنهتایی و     ی عصاره ی ای دریاف  کنندهه گروه

هتا بتر    اریترومایسین به غنهایی با گروه شاهد مالحظه نشد  اما بررستی 

آن بتا گتروه    ی روی میانگین ضخام  این الیه در این گروه و مقایسه

داری را نشتان داد   آلبندازول به غنهایی  افتزای  معنتی   ی دریاف  کننده

 111/1 > P  میتانگین نتتاین    ی مقایسته دار  (. همچنین  افتزای  معنتی

اریترومایستین بته غنهتایی نستب  بته       ی حاصل از گروه دریاف  کننده

آلبندازول همراه با اریترومایستین مشتاهده شتد     ی گروه دریاف  کننده

 121/1 > P.) 

 

 بحث

هتای بنزیمیتدازولی را    مطالعات مختل  اثرات غراغوینییی ضتد انگتل  

آلبنتدازول بته عنتوان متدلی     دهد و در مطالعتات متعتددی از    نشان می

هتا   هتای ناشتی از بنزیمیتدازول    ها و ناهنجاری جه  بررسی بد شیلی

 (.11  31استفاده شده اس   

Teruel       و همیاران  گزارش نمودنتد کته آلبنتدازول و متابولیت

جایی جنتین از اویتداک  بته     فعال آن  سولفوکسید آلبندازول  در جابه

متوروال و   ی رستیدن بته مرحلته    رح  و غیییرات مورفولتویی بعتد از  

بالستوسیس  اثری ندارند. این موقق هر چند در غوقیق تتود میتزان   

آلبنتدازول در   ی کلیوای را در گروه دریاف  کننده ی موفقی  در مرحله

روز دو  بارداری نسب  به گروه شاهد کمتر گزارش نموده اس . این 

 ی دانستند که مرحلته  اثر آلبندازول در روز دو  بارداری را به این عل 

کلیتتوای در متتوش صتتورایی در روز دو  غتتا ستتو  بتتارداری صتتورت 

پذیرد و اغصال سولفوکسید آلبندازول که متابولی  فعتال آلبنتدازول    می

( Polymerizationباشتتد  بتته غوبتتولین و مهتتار پلیمریزاستتیون    متتی

ها باعث غداتل در فعالی  غقسی  میتوزی و در نتیجته در   مییروغوبول

گزینتی را بته    این موققین  اثر آلبنتدازول بعتد از النته    .باشد لیوای میک

شود  وابسته دانستند و گتزارش نمودنتد کته     زمانی که دارو غجویز می

های جذبی به زمان و طول مدت غجویز دارو  ها و جنین درصد آنومالی

 (.32بستگی دارد  
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Teruel   و نیتز  32و همیاران  )Capece  33   عمتده اثترات و )

گزینتی  مربتوط بته     النه ی عوارض ناشی از آلبندازول را بعد از مرحله

 دانند.   زمان و دز غجویزی و طول مدت درمان می

( Capece  33( و نیتز  32و همیتاران    Teruelموققینی چتون  

زایی آلبندازول در موش صتورایی را در روز   بیشترین اثرات ناهنجاری

 Teruelانتد.   گزارش کردهگر /کیلوگر   میلی 31دز ده  آبستنی و در 

 و همیتتاران  علتت  آن را مربتتوط بتته جفتت  دانستتتند کتته در روز    

کافی کارآمتد و   ی بارداری در موش صورایی  سد جفتی به اندازه 11

دهتد.   های آلبندازول را متی  ورود به متابولی  ی مناسب نیس  و اجازه

Moreti  ت آلبنتدازول بتر روی جنتین    و همیاران نیز در بررسی اثترا

 جفتت  را در دز  ی متتوش صتتورایی  کتتاه  شتتدید وزن و انتتدازه  

آبستنی گتزارش   9-11از این دارو و در روزهای گر /کیلوگر   میلی 5

های  غوانایی عبور  طور که گفته شد  آلبندازول و متابولی  نمود. همان

تتود   ی و همیاران نیز در مطالعته  Hennessy(. 7از جف  را دارند  

هتتای آن  بتته علتت  وزن  گتتزارش نمودنتتد کتته آلبنتتدازول و متابولیتت 

 (.34 مولیولی پایین  غوانایی عبور از جف  را دارند 

  (12  و همیتتاران Moroni نظیتترغعتتداد زیتتادی از موققتتین   

Gokbulut متابولیست    ی عقیتده داشتتند کته عمتده     (13  همیاران و

آلبندازول در کبد و غوسط سیست  فالویتن منواکستیدغاز و ستیتوکرو     

P450 باشد. می 

در این غوقیق  اریترومایسین همراه با آلبندازول با این غصتور کته   

و در  یابد متابولیس  کبدی آلبندازول غو  اثر اریترومایسین کاه  می

یابتد    کتاه  متی  نتیجه  میزان سولفوکسید آلبندزول ایجاد شتده نیتز   

غجویز گردید غا به دنبال آن  میزان سمی  جنینی و اثترات غراغوینیتک   

زمتان آلبنتدازول و    آن نیز کاه  یابد. در بررسی حاضر  با غجویز هت  

اریترومایسین  اثترات و عتوارض آلبنتدازول بتر روی جفت  کتاه        

آلبنتدازول بته همتراه     ی یابد و اندازه و وزن گتروه دریافت  کننتده    می

داری  آلبندازول بته طتور معنتی    ی ریترومایسین از گروه دریاف  کنندها

 بیشتر شد. 

Kallen غتر   های بتزر،  و همیاران  بیان نمودند که عبور مولیول

دالتون را از جف  به صتورت غیتر فعتال و بته میتزان جزیتی        511از 

این موققین  انتقال جفتتی اریترومایستین را بته علت       گزارش دادند.

دالتون( جزیتی گتزارش کردنتد و ستد      711وزن باالی آن  در حدود 

جفتی را جه  ک  کردن میزان در معرض قرارگیری به اریترومایستین  

کننتد  مترثر دانستتند.     بیوغیتک را مصتر  متی    در مادرانی که این آنتی

تطتر در متادران دچتار     بیوغتک بتی   یبیوغیتک را آنتت   بنابراین  این آنتی

(. موققین دیگری نیز نشان دادند که عبتور  14عفون  گزارش دادند  

 جفتتتی اریترومایستتین موتتدود استت  و میتتزان آن در تتتون جنینتتی   

 (.35-36باشد   درصد میزان آن در مادر می 11-2

Friedman  وPolifka  اریترومایستتین را فاقتتد اثتتر غراغتتوینی در

های جنینی پتایین   دوران بارداری اعال  کردند و غلظ  آن را در باف 

و همیتتاران  در غوقیتتق مشتتابهی   Czeizel(. 37گتتزارش نمودنتتد  

اریترومایسین را حتی در دزهای باال در زنان باردار فاقد عوارض و اثر 

و  Heikkinen(  امتا  38نتد   هایشان گتزارش داد  غراغوینی برای جنین

همیاران  ضمن غ یید عد  اثر غراغوینی اریترومایسین  دزهتای بتاالی   

 Romero(. 39بیوغیک را باعث کاه  شنوایی اعال  کردند   این آنتی

های متادرزادی   و همیاران نیز ناهنجاری Mercer( و 41و همیاران  

دو  و سو  بارداری  ناشی از اریترومایسین را در میان زن باردار در ماه

 (.19بررسی کردند و هیچ گونته اثتر غراغتوینی را مشتاهده نیردنتد       

Moriguchi ای تتود نشتان دادنتد کته     ه و همیاران  در طی بررسی

اریترومایسین  فاقد اثرات غراغوینییی در جنین موش سفید کوچتک و  

(. هر چند موققین اریترومایسین را فاقتد  41باشد   موش صورایی می

و همیتاران نشتان    Kallenدانند  امتا   و ناهنجاری جنینی می رضعوا

انتد    دادند که نوزادان حاصل از مادرانی که اریترومایسین دریاف  کرده

بتر روی   ای . این موققتین مطالعته  باشند عروقی می -دارای نقش قلبی

درصد موارد در پایان سته   91زن باردار که اریترومایسین را در  1844

 -بارداری دریاف  کرده بودند  انجا  دادند و نقایش قلبتی اول  ی ماهه

هتای   ها بته صتورت ناهنجتاری    عروقی را در نوزادان متولد شده از آن

کروموزومی و باقی مانتدن مجترای سترترگی مشتاهده کردنتد. ایتن       

موققین  این نقتش را در نتوزادان متولتد از متادرانی کته در مراحتل       

 (. 14اند  گزارش دادند   بارداری از اریترومایسین استفاده کرده ی اولیه

گیترد و   متابولیس  اریترومایسین به طور عمده در کبد صورت می

شود. بنابراین  در متابولیز داروهایی که  های کبدی می باعث مهار آنزی 

(. از آن جتایی  14-15کنتد    گیرد  اتتالل ایجاد می در کبد صورت می

گتردد  متابولیت  فعتال     زول به طور عمده در کبد متابولیزه میکه آلبندا

زایتی   که بیشترین اثر ناهنجتاری  کند سولفوکسید آلبندازول را ایجاد می

و غراغتوینی آلبنتتدازول  ناشتی از ایتتن متابولیتت  است . پتتس غجتتویز    

آلبنتدازول را   ی زمان آلبنتدازول بتا اریترومایستین  رونتد متتابولیزه      ه 

شتود و در نتیجته     متان  غشتییل متابولیت  فعتال متی      و کند مختل می

   دهد. ها را کاه  می عوارض و ناهنجاری

این مطالعه  نشان داد کته اریترومایستین بته عنتوان داروی مهتار      

کنتتد و باعتتث کتتاه  اثتتر  متابولیستت  آلبنتتدازول عمتتل متتی ی کننتتده

تطتر دیگتری    بتی  ی شود. با این وجود  مهار کننده غراغوینییی آن می

 گردد.  رای ارزیابی پیشنهاد میب

هیتتدروالیلی آقطتتی در  ی در ایتتن بررستتی  همچنتتین از عصتتاره

جلوگیری از اثرات و عوارض ناشی از آلبندازول بر روی جنین متوش  

 ی زمتان آلبنتدازول بته همتراه عصتاره      صورایی استفاده شد.غجویز ه 

آقطی بتا ایتن غفیتر کته استترس اکستیداغیو حاصتل از آلبنتدازول و         
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آقطتی   ی غرکیبتات موجتود در عصتاره    ی های آن بته وستیله   تابولی م

های جنینی نیتز کتاه     یابد و در نتیجه  اثرات و ناهنجاری کاه  می

 یابد  صورت گرف . می

آقطی را واجتد اثترات مفیتد در متوش      ی برتی از موققین عصاره

 مهتر  های حسینی (. طبق بررسی42-43صورایی و انسان گزارش کردند 

گیتاه آقطتی دارای غرکیبتات فنلتی و فالونوئیتدی       ی و همیاران  عصاره

اکستیدانی   وجود این غرکیبات  دارای فعالیت  آنتتی   ی اس  که به واسطه

نزدیتک بتین موتویتات فنلتی آقطتی و       ی باشد. این موققین  رابطته  می

   (.44آن را گزارش کردند   ی اکسیدانی عصاره فعالی  آنتی

از گر /کیلتوگر    میلی 111انی و همیاران  های احمدی طی بررسی

این عصاره در موش صتورایی  حتاوی فعالیت  ضتد التهتابی بتالقوه       

درصد  51روز و غا حدود  5/1باشد و زمان رییاوری حاصل از آن  می

ایتن گیتاه را دارای غرکیبتات ضتد      ی اس . این پژوهشگران  عصتاره 

و گلییوزوئیتتدی التهتتابی از نتتوع غرکیبتتات فالونوئیتتدی  استتتروئیدی 

 (. 45  گزارش کردند

هتای گیتاه آقطتی  اثتر      در مطالعه ای نشان داده شد که گل و بتر، 

های این گیاه  فعالیت  ضتد التهتابی     داری بر روی اد  دارند و بر، معنی

دهنتد. در عتین حتال      نشتان متی  گر /کیلتوگر    میلی 611تود را در دز 

گیاه گزارش دادند که باعتث   ی بیشترین اثر ضد التهابی را از گل و ریشه

شود. ضمن ایتن کته ایتن موققتین      درصد می 81مهار التهاب غا بی  از 

گر /کیلوگر  در موش سوری به صتورت   2گزارش دادند که دز بی  از 

(. بته نقتل از   28داتل صفاقی  فاقد اثرات سمی  و غوکسیسیتی است    

دنتد   صمصا  شریع   در بررسی دیگری کته همتین موققتین انجتا  دا    

آقطی را دارای قتدرت شتالغه کننتدگی یتون آهتن و نیتریتک        ی عصاره

اکسید و پراکسید هیدروین دانستند و این غوانایی را مربوط بته تاصتی    

اکسیدانی با  اکسیدانی این عصاره گزارش و اعال  کردند فعالی  آنتی آنتی

 (. 26یابد   افزای  دز مصرفی از آقطی افزای  می

Schmitzer ی وجتود   ران  غرکیبتات فنلتی را بته واستطه    و همیا

گروه هیدروکسیدشان نسب  به غرکیبتات فالونوئیتدی دارای فعالیت     

و  Nayak(. بتا ایتن وجتود     46  اکسیدانی بیشتر گزارش کردنتد  آنتی

همیتتاران  فالونوئیتتدها را واجتتد اثتترات درمتتانی ستتودمند نظیتتر     

(. 47  کردنتتداکستتیدانی  ضتتد التهتتابی و غتترمی  زتتت  معرفتتی   آنتتتی

Schwaiger هتای گیتاه آقطتی را حتاوی      ها و بر، و همیاران  ریشه

یوروسالیک اسید دانستند که به عنوان عامتل فعتال و اصتلی در مهتار     

 (. 43کند   اکسیدانی عمل می اثرات التهابی و فعالی  آنتی

Tiwari های آزاد را عامل اکسیداسیون نوکلئوغیتد استیدها     رادییال

هتا   غوانتد باعتث غخریتب ستلول     و لیپید گزارش دادند که میها  پروغئین

اکستیدانی گیتاهی را در بهبتود     هتای آنتتی   شود. ایتن موققتین  ویژگتی   

های حاصل از استرس اکسیداغیو در انسان و حیوان مترثر گتزارش    نقش

های گیاهی از طریتق واکتن  بتا     اکسیدان کردند و گزارش دادند که آنتی

 (.48  کند فرایند پرواکسیداسیون جلوگیری میهای آزاد از  رادییال

هتا غوت  اثتر عوامتل      ناهنجتاری  ی از جمله دالیل ایجتاد کننتده  

داننتد. از آن   های آزاد متی  های اکسیداغیو و رادییال غراغوین را استرس

اکستیدانی نظیتر    گیتاه آقطتی دارای غرکیبتات آنتتی     ی جایی که عصاره

باشتد    و اسید یوراستیلیک متی   غرکیبات فنلی  فالونوئیدی  استروئیدی

زا مترثر   های آزاد و کاه  اثرات ناهنجاری در حذ  رادییال نداغو می

رستد   به نظر می گفته  باشد. با غوجه به بررسی حاضر و مطالعات پی 

های ناشتی از آلبنتدازول در    فعالی  و اثر جلوگیری کننده از بد شیلی

میایی مترثر در  جف  جنین موش صورایی ناشتی از غرکیبتات فتوشتی   

گیاه آقطی بته عنتوان یتک عامتل      ی این گیاه باشد و عصاره ی عصاره

 شود. اکسیدانی قوی  باعث کاه  اثرات غراغوینی آلبندازول می آنتی

همچنین جف  از نظتر ماکروستیوپی متورد      حاضر ی در مطالعه

وزن و   ارزیابی قرار گرف  و مشاهده گردید که غو  اثتر آلبنتدازول  

 شاهدنسب  به گروه  یدار جف  کاه  معنی و ضخام ( قطراندازه  

هتای تتود بته نتتاین مشتابه بتا        یابد. موققین دیگر نیز طی بررسی می

کته کوچتک شتدن وزن و     (7  11  27  32 انتد   رسیده حاضرغوقیق 

 اند. جف  را غو  اثر آلبندارول گزارش داده ی اندازه

همتتراه بتتا  اثتتر آلبنتتدازول   ی بتته مقایستته   در بررستتی حاضتتر 

آقطی نیز پرداتتته شتد و    ی اریترومایسین و آلبندازول همراه با عصاره

آلبنتدازول همتراه بتا     ی نتاین نشان داد کته در گتروه دریافت  کننتده    

میتانگین وزن    آقطتی  ی اریترومایسین و آلبنتدازول همتراه بتا عصتاره    

آلبنتدازول بته غنهتایی افتزای       ی جف  نسب  به گروه دریاف  کننده

غواند ناشی از اثرات مهتاری اریترومایستین و    داش  که می یدار معنی

مهتار اثترات آن بتر    که باعتث   آقطی بر روی آلبندازول باشد ی عصاره

میتانگین دو گتروه دریافت      ی چند مقایسه هر .روی جف  شده اس 

آلبنتتدازول همتتراه بتتا اریترومایستتین و آلبنتتدازول همتتراه بتتا   ی کننتتده

نشتان داد   شتاهد را نسب  به گروه  یدار کاه  معنی  آقطی ی عصاره

قادر به جلوگیری از اثرات   که بیانگر آن اس  که این دو عامل مهاری

 باشد. آلبندازول به طور کامل بر روی جف  نمی

حاضتتر  همچنتتین جفتت  از نظتتر هیستتتولویی و    ی در مطالعتته

در  هیستومتری مورد مطالعه و مقایسه قترار گرفت . از آن جتایی کته    

هتا   برتی مطالعات که به بررسی عوامل شیمیایی  دارویی و یا بیمتاری 

هتای   انتد  شتمارش ستلول    بر روی جفت  متوش صتورایی پرداتتته    

پییر به عنوان عامل سنج  میزان آسیب به باف  جفت  بته کتار     غول

 (.49-51رفته اس   

بتر  اثر آلبندازول  ی نیز جه  بررسی و مقایسه ی حاضر در مطالعه

هیستتتولویی و  ی مطالعتته  فتت   عتتالوه بتتر ارزیتتابی بیتتومتریروی ج

گیتری   پییتر و انتدازه   هتای غتول   هیستومتری شتامل شتمارش ستلول   
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 ی کته عمتده   ییجتا  های جف  صورت گرفت  و از آن  ضخام  الیه

  اسپانژیو  واق  شتد  ی های بافتی غو  اثر آلبندازول در ناحیه غخریب

 صورت گرف . ضمن ایتن  پییر در این ناحیه های غول شمارش سلول

 گفتته  پی های  مالحظه گردید که غعداد سلول  های اولیه که در بررسی

 یغقریبت به طتور  های مورد بررسی  گروه ی البیرن  در همه ی در ناحیه

هتای بتافتی در    های بیشتتر میتزان غخریتب    ارزیابی  باشد. البته ییسان می

هتای   غر و آزمون آن  نیاز به مطالعات وسی  ی های مختل  و مقایسه گروه

 .دیگری دارد که در این مطالعه مد نظر نبوده اس  ی پی  رفته

هتای   های هیستولویی صورت گرفته در جفت  متوش   در بررسی

البیرنت  در جفت     ی اسپانژیو  یا اغصالی و ناحیته  ی صورایی  ناحیه

استپانژیو    ی اثرات آلبندازول بر روی ناحیه ی مشخش گردید و عمده

هتا و   بود که به صورت از ه  گسیختگی بافتی و از بتین رفتتن رشتته   

هتا و   باف  همبند و نیز از بین رفتتن و غخریتب ستلول    ی زمینه ی ماده

 یدار ها و وسی  شدن الکوناها  از سوی دیگر افزای  معنی آن ی هسته

 آنپییتر   های غتول  در غعداد سلولنیز اسپانژیو  و  ی در ضخام  الیه

 ی که اثر آن بر روی الیه حال آن .ارزیابی گردید شاهدنسب  به گروه 

 شتاهد دار ضخام  آن نسب  به گروه  البیرن  به صورت کاه  معنی

 البیرن  نشان نداد.  ی بود و اثر غخریبی بر روی الیه

 ی آلبنتدازول بته همتراه عصتاره     ی های گروه دریاف  کننده جف 

هتای مییروستیوپی قترار گرفتنتد و      ستی آقطی نیز مورد مطالعه و برر

پییتر در   های غتول  میانگین غعداد سلول  مشخش شد که در این گروه

استپانژیو  نستب     ی ضخام  الیته   زمان با آن اسپانژیو  و ه  ی ناحیه

یافت  و نستب     یدار آلبندازول کاه  معنی ی به گروه دریاف  کننده

البیرن   ی ضخام  الیه ی مقایسه .غیییری را نشان نداد شاهدبه گروه 

همتراه  ی دار آلبندازول با افزای  معنی ی نسب  به گروه دریاف  کننده

در گتروه   بتود.  یدار اما نسب  به گروه شتاهد فاقتد غیییتر معنتی      بود

میتانگین غعتداد     آلبنتدازول بته همتراه اریترومایستین     ی دریاف  کننده

ضتخام     ن بتا آن زما اسپانژیو  و ه  ی پییر در ناحیه های غول سلول

آلبندازول بدون غیییتر   ی اسپانژیو  نسب  به گروه دریاف  کننده ی الیه

 را نشان داد. یدار افزای  معنی شاهددار بود و نسب  به گروه  معنی

با گروه دریافت     البیرن  در این گروه ی ضخام  الیه ی مقایسه

کتاه    شتاهد دار و نستب  بته گتروه     آلبندازول افزای  معنی ی کننده

هتای   های صورت گرفته بر روی گتروه  را نشان داد. بررسی یدار معنی

 ی عصتاره  ی اریترومایستین و گتروه دریافت  کننتده     ی دریاف  کننتده 

پییر در  های غول نشان داد که میانگین غعداد سلول  هیدروالیلی آقطی

البیرنت  در   ی استپانژیو  و الیته   ی اسپانژیو  و ضخام  الیته  ی ناحیه

باشد و ایتن   دار می بدون غیییر معنی شاهداین دو گروه نسب  به گروه 

هیدروالیلی آقطی بتر روی   ی دهد که اریترومایسین و عصاره نشان می

 پارامترهای مییروسیوپی مورد بررسی اثری ندارد.

هتایی کته در    حاضر و بررسی ی هر چند غوقیقی به شیل مطالعه

لویی باف  جفت  متوش صتورایی غوت  اثتر      هیستو ی آن به مطالعه

  به بررسی اثتر     آلبندازول بپردازند  وجود نداش   اما مطالعاغی مودود

عوامل غرکیبات و عوامل دارویی بتر روی هیستتولویی بافت  جفت      

غتوان بته غوقیتق     انتد کته از آن جملته  متی     موش صتورایی پرداتتته  

Thliveris      جفت  در طتی   اشاره کرد که بته بررستی ستاتتار بتافتی

بارداری طوالنی متدت غوت  اثتر غجتویز زیتر پوستتی پرویستترون        

بتتارداری  اقتتدا  بتته غزریتتق   21-24پرداتتنتتد. ایتتن موقتتق  در روز 

هتتای تتتود بتتا  پرویستتترن بتته متتوش صتتورایی نمتتود و در طتتی بررستتی

البیرنت  و از دست  دادن عناصتر     ی مییروسیوپ الیترونی  غخریب الیه

هتای   گزارش کرد و در نتیجه  جف  را در بارداری سیتوپالسمی این الیه را

 (.51طوالنی مدت برای جنین  ارگانی ناکارآمد معرفی کرد  

استپانژیو  جفت     ی   بتر روی الیته  Craigو  Jollieی  در مطالعه

آبستنی در متوش   ی های صورایی  مشاهده شد که با غداو  دوره موش

 (.52 روند  پییر از بین می های غول صورایی  سلول

 کلتترو استتتتیک استتتید     بتتتا غجتتویز غتتتری Singی  در مطالعتته 

  Tricholoroacetic acid  یاTCA  آبستتنی بته    6-15( در روزهتای

صتورایی را متورد بررستی قترار دادنتد و       های صورت توراکی  موش

 ی گزارش نمودند که این ماده  باعث تونریزی وسی  و نیروز در ناحیته 

 (.53  گردد البیرن  می ی اسپانژیو  و الیه ی دسیدوا بازالیس  الیه

و همیاران بر روی اثر داروی  Furukawaدر بررسی دیگری که 

داروهتای ضتد سترطان بتر روی جفت  متوش        ی سیسپالغین از دسته

 صورایی انجا  دادنتد  گتزارش نمودنتد کته غجتویز ایتن دارو بتا دز        

رت داتتل  بارداری و به صتو  11-14در روزهای گر /کیلوگر   میلی 2

های  جف  و افزای  در سلول ی صفاقی باعث کاه  در وزن و اندازه

شود. ضمن این کته   آبستنی می 21و  17  15  13آپوپتیک در روزهای 

دهد. ایتن موققتین  کتاه  در     البیرن   هیپوپالزی را نشان می ی الیه

البیرن  و دسیدوا بازالیس را عامل کوچک شدن جفت    ی رشد ناحیه

 (.54یسپالغین معرفی کردند  غو  اثر س

مومدی و همیتارن  بیتان شتده است  کته غجتویز        ی در مطالعه

آبستتتنی   13در روز گر /کیلتتوگر   میلتتی 15سییلوفستتفامید بتتا دز  

و  دهتد  متی را کتاه   جف  جنین های البیرن  و بازال  الیه ضخام 

غعتداد  همچنتین   د. وشت  متی هتا   موجب نیروز و پرتونی در این الیته 

 غجویز مسنا و استانس باریجته  . دهد میپییر را کاه   غول های سلول

بتازال و غعتداد    ی غوانست  ضتخام  ناحیته    اکستیدان   به عنوان آنتتی 

 (.55افزای  دهد   پییر را های غول سلول

Padmanabhan  وsingh  بتتتا غجتتتویز سییلوفستتتفامید بتتتا دز 

آبستنی در موش صورایی  مالحظته   12در روز گر /کیلوگر   میلی 21

داری کتاه  یافت ؛ همچنتین      کردند که وزن جفت  بته طتور معنتی    
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دستیدوا   ی ریتزی و غخریتب در ناحیته    فضاهای تونی وستی   تتون  

 (. 51حاضر مطابق  دارد   ی بازالیس را مشاهده نمودند که با مطالعه

آقطتی بتر روی    ی ای بترای بررستی اثتر عصتاره     اگر چه مطالعته 

غراغوینیسیتی آلبندازول در دسترس نیست ؛ امتا بتا ایتن حتال  نتتاین       

غتر   حاضر بیانگر این واقعی  اس  که برای بیان هر چه دقیق ی مطالعه

چگونگی اثرات این داروها  نیاز به مطالعات بیشتر به تصو  از نظر 

قت   حاضتر  ن  ی نتاین حاصل از مطالعهباشد.  عوامل مداتله کننده می

آقطی در کتاه  اثترات غراغوینیتک داروی     ی اریترومایسین و عصاره

ثر موجتود در  رآلبندازول را نشان داد. با غوجته بته نقت  غرکیبتات مت     

هتتای آزاد اکستتیژن و استتترس  آقطتتی در حتتذ  رادییتتال ی عصتتاره

اکسیداغیو و نق  اریترومایسین در اتتالل روند متابولیسمی داروهتای  

رسد که استتفاده از غرکیبتات    بد  چنین به نظر میمتابولیزه شونده در ک

غوانتد   رونتد متابولیست  کبتدی  متی     ی نومدوالغور و مختل کننتده وایم

 اثرات غراغوینیک آلبندازول را کاه  دهد.

 

 تشکر و قدردانی

دکتتتری  ی دوره ی نامتته بخشتتی از پایتتان ی پتتژوه  حاضتتر  نتیجتته 

باشد. بتدین وستیله    می 9121448ی  به شمارهغخصصی علو  آناغومی 

از معاون  پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز به دلیل غت مین اعتبتار   

 .گردد مالی غشیر می

 
References 

1. Shehata HA, Nelson-Piercy C. Drugs to avoid in 

pregnancy. Curr Obstet Gynaecol 2000; 10(1): 44-52. 

2. Emmanouil-Nikoloussi EN, Nikoloussis E, Likartsis C, 

Goula OC. Placenta blood barrier and retinoids: 

Histological and immunohistochemical (HSPs) study in 

Balb/C mice placentae. Reprod Toxicol 2008; 26(1): 61. 

3. Serman A, Serman L. Development of placenta in a 

rodent--model for human placentation. Front Biosci 

(Elite Ed) 2011; 3: 233-9. 

4. Scudamore CL. A Practical Guide to the Histology of 

the Mouse. 1st ed. Hoboken, NJ: Wiley; 2013. p. 96. 

5. Furukawa S, Kuroda Y, Sugiyama A. A comparison of 

the histological structure of the placenta in experimental 

animals. J Toxicol Pathol 2014; 27(1): 11-8. 

6. Adams HR. Veterinary Pharmacology and 

Therapeutics. Hoboken, NJ: Wiley; 2001. p. 102-7, 

211-9. 

7. Ranjbar R, Najafzadeh H, Morovvati H, Khaksary-

Mahabady M, Lak E. Effect of erythromycin on 

albendazole teratogenicity in pregnant rat. Zahedan J 

Res Med Sci2013; 15(5): 43-6. [In Persian] 

8. Theodorides VJ, Carakostas MC, Colaianne JJ, 

Freeman JF, Page SW. Safety of albendazole in 

developing bovine fetuses. Am J Vet Res 1993; 

54(12): 2171-4. 

9. Torlesse H, Hodges M. Anthelminthic treatment and 

haemoglobin concentrations during pregnancy. 

Lancet 2000; 356(9235): 1083. 

10. Navarro M, Canut L, Carretero A, Cristofol C, Perez-

Aparicio FJ, Arboix M, et al. Developmental toxicity 

in rat fetuses exposed to the benzimidazole 

netobimin. Reprod Toxicol 1999; 13(4): 295-302. 

11. Fletouris DJ, Botsoglou NA, Psomas IE, Mantis AI. 

Trace analysis of albendazole and its sulphoxide and 

sulphone metabolites in milk by liquid 

chromatography. J Chromatogr B Biomed Appl 1996; 

687(2): 427-35. 

12. Moroni P, Buronfosse T, Longin-Sauvageon C, 

Delatour P, Benoit E. Chiral sulfoxidation of 

albendazole by the flavin adenine dinucleotide-

containing and cytochrome P450-dependent 

monooxygenases from rat liver microsomes. Drug 

Metab Dispos 1995; 23(2): 160-5. 

13. Gokbulut C, Bilgili A, Hanedan B, McKellar QA. 

Comparative plasma disposition of fenbendazole, 

oxfendazole and albendazole in dogs. Vet Parasitol 

2007; 148(3-4): 279-87. 

14. Kallen BA, Otterblad OP, Danielsson BR. Is 

erythromycin therapy teratogenic in humans? Reprod 

Toxicol 2005; 20(2): 209-14. 

15. Davidson EJ, Plumb DC. Veterinary drug handbook: 

Client information edition. Hoboken, NJ: Wiley; 

2003. p. 61, 83. 

16. Kenyon S, Boulvain M, Neilson J. Antibiotics for 

preterm rupture of the membranes: A systematic 

review. Obstet Gynecol 2004; 104(5 Pt 1): 1051-7. 

17. Dando SJ, Nitsos I, Newnham JP, Jobe AH, Moss TJ, 

Knox CL. Maternal administration of erythromycin 

fails to eradicate intrauterine ureaplasma infection in 

an ovine model. Biol Reprod 2010; 83(4): 616-22. 

18. Sai Y, Nishimura T, Ochi K, Tanaka N, Takagi A, 

Tomi M, et al. Proton-coupled erythromycin antiport 

at rat blood-placenta barrier. Drug Metab Dispos 

2010; 38(9): 1576-81. 

19. Mercer BM, Moretti ML, Prevost RR, Sibai BM. 

Erythromycin therapy in preterm premature rupture of 

the membranes: a prospective, randomized trial of 220 

patients. Am J Obstet Gynecol 1992; 166(3): 794-802. 

20. Suntar IP, Akkol EK, Yalcin FN, Koca U, Keles H, 

Yesilada E. Wound healing potential of Sambucus 

ebulus L. leaves and isolation of an active 

component, quercetin 3-O-glucoside. J 

Ethnopharmacol 2010; 129(1): 106-14. 

21. Cano I, Calatayud V, Cervero J, Sanz MJ. Ozone 

effects on three Sambucus species. Environ Monit 

Assess 2007; 128(1-3): 83-91. 

22. Ebrahimzadeh MA, Nabavi SF, Nabavi SM. 

Antioxidant activities of methanol extract of 

Sambucus ebulus L. Flower. Pak J Biol Sci 2009; 

12(5): 447-50. 

23. Balkan IA, Ilter Akulke AZ, Bagatur Y, Telci D, 

Goren AC, Kirmizibekmez H, et al. Sambulin A and 

B, non-glycosidic iridoids from Sambucus ebulus, 

exert significant in vitro anti-inflammatory activity in 

LPS-induced RAW 264.7 macrophages via inhibition 

of MAPKs's phosphorylation. J Ethnopharmacol 



 

 

 
www.mui.ac.ir 

 و همکاران محمود خاکساری مهابادی های جفت ناشی از آلبندازولی آقطی روی ناهنجاریتأثیر عصاره

 1914 1396 دوم اسفندی / هفته462ی / شماره 35سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

2017; 206: 347-52. 

24. Mahmoudi M, Ebrahimzadeh MA, Dooshan A, Arimi 

A, Ghasemi N, Fathiazad F. Antidepressant activities 

of Sambucus ebulus and Sambucus nigra. Eur Rev 

Med Pharmacol Sci 2014; 18(22): 3350-3. 

25. Stahl E. Analysis and identification of herbal drugs 

by microscopy and chromatography Synopsis. Trans. 

Samsam Shariat H. Isfahan, Iran: Mashal 

Publications; 1989; p. 273. [In Persian]. 

26. Samsam Shariat H. Extraction and extraction of 

effective substances of medicinal plants and their 

identification and evaluation method. Isfahan, Iran: 

Mani Publications; 1992. p. 12-3. [In Persian]. 

27. Teruel MT, Felipe AE, Solana HD, Sallovitz JM, 

Lanusse CE. Placental and fetal toxicity of 

albendazole sulphoxide in Wistar rats. Vet Hum 

Toxicol 2003; 45(3): 131-6. 

28. Ebrahimzadeh MA, Mahmoudi M, Salimi E. 

Antiinflammatory activity of Sambucus ebulus 

hexane extracts. Fitoterapia 2006; 77(2): 146-8. 

29. Celik H, Ayar A. Effects of erythromycin on pregnancy 

duration and birth weight in lipopolysaccharide-induced 

preterm labor in pregnant rats. Eur J Obstet Gynecol 

Reprod Biol 2002; 103(1): 22-5. 

30. Bancroft JD, Gamble M. Theory and Practice of 

Histological Techniques. London, UK: Churchill 

Livingstone; 2002. p. 85-138. 

31. Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in 

pregnancy and lactation: A reference guide to fetal 

and neonatal risk. 9th ed. Philadelphia, PA: Lippincott 

Williams and Wilkins, 2011. p. 31. 

32. Teruel M, Garcia V, Catalano R. Effects of 

albendazole sulphoxide on embryonic, foetal and 

placental parameters in wistar rats. Int J Morphol 

2009; 27(4): 1147-53. 

33. Capece BP. Pharmacological characterization of 

Albendazole sulfoxide and it's enantiomers in sheep 

and rats. Analysis of rumen metabolism. Resource 

Description 2002; 17: 159. 

34. Hennessy DR, Steel JW, Lacey E, Eagleson GK, 

Prichard RK. The disposition of albendazole in sheep. 

J Vet Pharmacol Ther 1989; 12(4): 421-9. 

35. Kiefer L, Rubin A, McCoy JB, Foltz EL. the 

placental transfer of erythromycin. Am J Obstet 

Gynecol 1955; 69(1): 174-7. 

36. Korzeniowski OM. Antibacterial agents in pregnancy. 

Infect Dis Clin North Am 1995; 9(3): 639-51. 

37. Friedman JM, Polifka JE. The effects of drugs on the 

fetus and nursing infant: a handbook for health care 

professionals. Baltimore, MD: Johns Hopkins 

University Press; 1996. p. 102-132. 

38. Czeizel AE, Rockenbauer M, Sorensen HT, Olsen J. 

A population-based case-control teratologic study of 

oral erythromycin treatment during pregnancy. 

Reprod Toxicol 1999; 13(6): 531-6. 

39. Heikkinen T, Laine K, Neuvonen PJ, Ekblad U. The 

transplacental transfer of the macrolide antibiotics 

erythromycin, roxithromycin and azithromycin. 

BJOG 2000; 107(6): 770-5. 

40. Romero R, Sibai B, Caritis S, Paul R, Depp R, Rosen 

M, et al. Antibiotic treatment of preterm labor with 

intact membranes: a multicenter, randomized, double-

blinded, placebo-controlled trial. Am J Obstet 

Gynecol 1993; 169(4): 764-74. 

41. Moriguchi M, Fujita M, Koeda T. Teratological 

studies on SF-837. 2. Effects of SF-837 on mouse 

fetus and newborn mice. Jpn J Antibiot 1972; 25(3): 

193-8. [In Japanese]. 

42. Somova LO, Nadar A, Rammanan P, Shode FO. 

Cardiovascular, antihyperlipidemic and antioxidant 

effects of oleanolic and ursolic acids in experimental 

hypertension. Phytomedicine 2003; 10(2-3): 115-21. 

43. Schwaiger S, Zeller I, Polzelbauer P, Frotschnig S, 

Laufer G, Messner B, et al. Identification and 

pharmacological characterization of the anti-

inflammatory principal of the leaves of dwarf elder 

(Sambucus ebulus L.). J Ethnopharmacol 2011; 

133(2): 704-9. 

44. Hosseinimehr SJ, Pourmorad F, Shahabimajd N, 

Shahrbandy K, Hosseinzadeh R. In vitro antioxidant 

activity of Polygonium hyrcanicum, Centaurea depressa, 

Sambucus ebulus, Mentha spicata and Phytolacca 

americana. Pak J Biol Sci 2007; 10(4): 637-40. 

45. Ahmadiani A, Fereidoni M, Semnanian S, Kamalinejad 

M, Saremi S. Antinociceptive and anti-inflammatory 

effects of Sambucus ebulus rhizome extract in rats. J 

Ethnopharmacol 1998; 61(3): 229-35. 

46. Schmitzer V, Veberic R, Slatnar A, Stampar F. 

Elderberry (Sambucus nigra L.) wine: A product rich 

in health promoting compounds. J Agric Food Chem 

2010; 58(18): 10143-6. 

47. Nayak BS, Sandiford S, Maxwell A. Evaluation of 

the wound-healing activity of ethanolic extract of 

Morinda citrifolia L. Leaf. Evid Based Complement 

Alternat Med 2009; 6(3): 351-6. 

48. Tiwari AK. Imbalance in antioxidant defense and 

human diseases: Multiple approach of natural 

antioxidants therapy. Curr Sci 2001; 81(9): 1179-87. 

49. Zorn TM, Zuniga M, Madrid E, Tostes R, Fortes Z, 

Giachini F, et al. Maternal diabetes affects cell 

proliferation in developing rat placenta. Histol 

Histopathol 2011; 26(8): 1049-56. 

50. Padmanabhan R, Singh S. histopathological changes 

of placenta induced by cyclophosphamide in rats. 

Congenit Anom 1984; 24(1): 1-8. 

51. Thliveris JA. Fine structure of the placental labyrinth 

in the rat at term and during prolonged gestation. 

Virchows Arch B Cell Pathol 1976; 21(2): 169-78. 

52. Jollie WP, Craig SS. The fine structure of placental 

junctional zone cells during prolonged pregnancy in 

rats. Acta Anat (Basel) 1979; 105(4): 386-400. 

53. Sing R. Placental changes induced by Trichloroacetic 

acid in rat. J Anat Soc India 2005; 54(2): 7-12. 

54. Furukawa S, Hayashi S, Usuda K, Abe M, Hagio S, 

Ogawa I. Effect of cisplatin on rat placenta development. 

Exp Toxicol Pathol 2013; 65(1-2): 211-7. 

55. Mohammadi T, Khaksary Mahabadi M, Najaf-

ZadeVarzi H, Rezai Z. Protective effect of concurrent 

administration of mesna and galbanum oil on 

histological structure of rat placenta against 

cyclophosphamide toxicity. J Ardabil Univ Med Sci 

2016; 16(2): 211-22. [In Persian]. 



DOI: 10.22122/jims.v35i462.8951  Published by Vesnu Publications  

 

1- Associate Professor, Department of Anatomy and Embryology, School of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, 
Ahvaz, Iran 
2- Professor, Department of Pharmacology, School of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz AND 
Molecular Biology Research Center, Health Research Institute, Babol University Medical Sciences, Babol, Iran 
3- Professor, Department of Histology, School of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran 
4- DVSc in Anatomical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran 
Corresponding Author: Reza Ranjbar, Email: dabir120@yahoo.com 
 

 

www.mui.ac.ir 

 1915 1396 دوم اسفندی / هفته462ی / شماره 35سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

Journal of Isfahan Medical School Received: 14.10.2017 
 

Vol. 35, No. 462, 2
nd

 Week, March 2018 Accepted: 28.01.2018 
 

 

 
Effect of Sambucus Ebulus Extract and Erythromycin on Albendazole-Induced 

Histomorphometric Changes in Placenta of Rat 
 

Mahmood Khaksary-Mahabady
1
, Reza Ranjbar

1
, Hossein Najafzadeh-Varzi

2
,  

Hasan Morovvati
3
, Elnaz Lak

4
 

 

Abstract 

Background: There are some reports that albendazole passes placenta and causes disorders in fetus. Besides, 

there is some evidence that the effect apparently is related to its active metabolite, albendazole sulfoxide. So, 

erythromycin is the choice to inhibit metabolizing enzymes. On the other hand, free radicals have an important 

role in teratogenic effect. For this reason, the Sambucus ebulus extract as an antioxidant agent was selected for 

this study.  

Methods: This study was performed on 42 pregnant rats divided into six groups. Control group received oral normal 

saline and test groups received albendazole (30 mg/kg/oral), albendazole (30 mg/kg/oral) plus Sambucus ebulus 

extract (600 mg/kg/intraperitoneal), albendazole (30 mg/kg/oral) plus erythromycin (60 mg/kg/intraperitoneal), 

erythromycin (60 mg/kg/intraperitoneal), and Sambucus ebulus extract (600 mg/kg/intraperitoneal), respectively. All 

drug administered on 9 to 11 days of gestation. On 20
th
 day of gestation, placenta were harvested, and tissue sections 

were stained using hematoxylin and eosin (H&E) and Masson's trichrome, and examined under light microscope. 

Findings: Based on microscopic study, albendazole significantly increased the thickness of spongy layer and 

decreased the thickness of labyrinth layer of placenta compared to control group. In forth group, compared to 

albendazole group, the thickness of spongy layer was not significantly different, but the thickness of labyrinth 

layer was significantly increased. In third group, compared to albendazole group, the thickness of spongy layer 

decreased, and the thickness of labyrinth layer increased significantly. 

Conclusion: According to our findings, Sambucus ebulus extract compared to erythromycin, decreases the effect 

of albendazole in placenta much better. 
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