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Abstract
Introduction: Cyclophosphamide (CYP) is an alkylating agent, which is used in different diseases. It has several
important side effects on ovaries. Tribulus terrestris extract (TTE) has different steroidal saponins and has been used
for a long time as an aphrodisiac. The aim of this study was to evaluate the protective effects of TTE on the toxicity of
CYP in the ovary of rats.
Methods: Forty-eight female rats were divided into 6 groups. First group received only normal saline. Group 2, 3
and 5 received CYP (30 mg/kg, 2 times/week for 7 weeks). Groups 3 and 4 received TTE (10 mg/kg, 2 times/week for
10 weeks) and groups 5 and 6 received vitamin C (80 mg/kg, 2 times/week for 7 weeks). At the end of study, blood was
collected and the rats were sacrificed. Ovaries were dissected for the histopathological study. Serum levels of estrogen
were measured.
Results: Histopathological examination revealed significant decrease in the number of follicles in group 2. Estrogen
was significantly decreased by CYP in comparison with other groups. Number of follicles in group 3 and 5 were
increased. Estrogen levels were also increased.
Conclusion: These findings indicated that TTE similar to Vitamin C may improve the side effects of CYP toxicity
in the ovary of rats.
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ناشي از سيکلوفسفاميد در تخمدان رت
آناهيتا رضائي ،*5ميثم روزبه ،2سعد گورانينژاد ،3حسين نجف زاده ورزي ،4سيد رضا فاطمي طباطبايي ،4مهدي پورمهدي بروجني
 .5گروه پاتوبيولوژي ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز
 .2دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز
 .3گروه علوم درمانگاهي ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز
 .4گروه علوم پايه ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز
 .1گروه بهداشت و صنايع غذايي ،دانشکده دامپزشکي ،دانشگاه شهيد چمران اهواز ،اهواز
دريافت 53 :دي 95

1

پذيرش 2 :ارديبهشت 92

چكيده
مقدمه :داروي سيکلوفسفاميد از دسته عوامل آلکيله کننده است که در درمان بسياري بيماريها استفاده ميشود .اين دارو تأثيرات تخريبي قابل توجهي بر روي تخمددانهدا
دارد .خارخاسک داراي ساپونينهاي استروئيدي ميباشد و لذا از زمانهاي قديم اين گياه به عنوان تحريک کننده جنسي استفاده ميگرديد .هدف از اين تحقيق بررسي اثرات گيداه
خارخاسک در رتهاي ماده بالغي بود که تحت درمان با سيکلوفسفاميد قرار گرفته بودند.
روش ها 44 :سر موش صحرائي ماده نژاد ويستار به شش گروه تقسيم شدند .گروه اول فقط سرم فيزيولوژي گدروههداي  3 ،2و  1سيکلوفسدفاميد  ،33 mg/kgدو بدار در
هفته ،هفت هفته) ،گروه  3عالوه بر سيکلوفسفاميد ،عصاره هيدروالکلي خارخاسدک  53 mg/kgدو بدار در هفتده ،ده هفتده) ،گدروه  4فقدط عصداره گيداهي ،گدروه  1عدالوه بدر
سيکلوفسفاميد ،ويتامين  ،43 mg/kg Cدو بار در هفته ،هفت هفته) و گروه  6فقط ويتامين  Cدريافت نمودند .پس از پايان آزمايش در هر گروه خونگيري و پس از کالبدگشدايي،
از تخمدان نمونه جهت بررسي پاتولوژي گرفته شد .مقدار استروژن سرم اندازهگيري شد.
يافته ها :بررسيهاي هيستوپاتولوژي بيانگر کاهش معنيدار تعداد فوليکولها در گروه سيکلوفسفاميد بود .مقدار استروژن سرم نيز در اين گروه در مقايسه بدا سداير گدروههدا
کاهش معنيدار نشان داد .تعداد فوليکولها در گروه  3و  1به ميزان قابل توجهي افزايش يافت .مقدار استروژن نيز در اين دو گروه افزايش را نشان داد.
نتيجه گيري :بر اساس نتايج به دست آمده عصاره تريبولوس ترستريس نيز همانند ويتامين  Cاثرات تخريبي سيکلوفسفاميد بر تخمدان را تا حددود زيدادي برطدرف نمدوده
است.
واژههاي كليدي :سيکلوفسفاميد ،تخمدان ،تريبولوس ترستريس  ،ويتامين  ،Cاستروژن

مقدمه

1

سيکلوفسفاميد يک داروي ضد سرطان اسدت کده بعدد از
* نويسندة مسئول مکاتبات:
وبگاه مجله:
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متابوليسم در کبد به عنوان يک عامل آلکيالسيون عمدل مي-
کند .ايدن دارو داراي کاربردهداي کلينيکدي فدراوان در درمدان
سرطانهاي مختلف ،لوسميهداي حداد و مدزمن ،لنفدومهداي
بدخيم مثل بيماري هدوچکين و بيمداريهداي خدودايمن مثدل
آرتريت روماتوئيد ميباشدد .همچندين داراي اثدرات سدمي بدر
سلولهاي بدن به ويژه در ارگانهاي جنسي بوده کده يکدي از
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مطالعه اثرات حمايتي عصاره آبي-الکلي خارخاسک و ويتامين  Cبر تغييرات

فيزيولوژي و فارماکولوژي

مواد و روش ها
تعداد  44سر موش صحرايي نژاد ويسدتار مدادهي بدال بدا
سن حدود  4هفته و ميانگين وزني  513گرم ،از مرکز پدرورش
حيوانات آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز
تهيه گرديدد .مدوشهداي مدورد بررسدي در بخدش حيواندات
آزمايشددگاهي بيمارسددتان دامپزشددکي اهددواز در قفددسهدداي
مخصوص و تحت شرايط کنتدرل شدده محيطدي از نددر دمدا
 22±2درجه سانتيگراد) و پريود نوري  52ساعته نگدهداري و
596

پرورش يافتند .در طول آزمايش موشها توسط غذاي آماده به
فرم پلت و آ آشاميدني شهر اهواز تغذيه شددند .يدک هفتده
پس از خريداري آنها به مندور عادت کردن به وضعيت جديد،
مطالعه آغاز گرديد .موشها به طور تصادفي به  6گروه  4تايي
کنترل ،سيکلوفسفاميد ،سيکلوفسفاميد به همدراه خارخاسدک،
خارخاسک ،سيکلوفسفاميد به همراه ويتامين  Cو ويتدامين )C
تقسيم بندي شددند .اصدول و مالحددات اخالقدي در کدار بدا
حيوانات آزمايشدگاهي در ايدن مطالعده مدورد تاييدد دانشدکده
دامپزشکي دانشگاه شهيد چمران قرار گرفدت و دقيقداً رعايدت
شد.
گروه کنترل ،سرم فيزيولوژي را به ميزان  3/2ميليليتدر از
طريق داخل صفاقي 5دو بار در هفته به مدت هفت هفته ،گروه
سيکلوفسفاميد ،محلول آبي اين دارو را به ميزان  33ميليگدرم
در کيلوگرم وزن بدن ،دو بار در هفته به مدت هفت هفتده بده
صددورت داخددل صددفاقي ،گددروه سيکلوفسددفاميد بدده همددراه
خارخاسک ،محلول آبي سيکلوفسدفاميد را بده صدورت داخدل
صددفاقي ،دو بددار در هفتدده بدده مدددت هفددت هفتدده و عصدداره
هيدروالکلي خارخاسک را به ميزان  53ميليگدرم در کيلدوگرم
وزن بدن ،دو بار در هفته به مدت ده هفتده دو هفتده قبدل از
شروع تزريق سيکلوفسفاميد و يک هفته بعدد از اتمدام تزريدق
سيکلوفسفاميد) بده صدورت خدوراکي دريافدت نمودندد .گدروه
خارخاسک عصاره هيدروالکلي اين گياه را به ميزان  53ميلدي-
گرم در کيلوگرم به صورت خوراکي به مدت ده هفته و دو بدار
در هفته مشابه گروه قبل دريافت نمودند .گروه سيکلوفسدفاميد
به همراه ويتدامين  ،Cمحلدول تزريقدي سيکلوفسدفاميد را بده
ميزان  33ميليگرم در کيلوگرم ،دو بار در هفته به مدت هفدت
هفته به صورت داخل صفاقي و محلدول آبدي ويتدامين  Cبده
ميزان  533ميليگرم در کيلوگرم دو بار در هفته به مدت هفت
هفته به صورت داخل صفاقي دريافت نمودند .گروه ويتامين C
نيز ويتامين  Cرا به ميزان  533ميليگرم در کيلوگرم دو بار در
هفته به صورت داخل صفاقي دريافت کردند.
در روز  49بددده ترتيد د مدددوشهددداي گدددروه کنتدددرل،
سيکلوفسددفاميد ،سيکلوفسددفاميد ت ويتددامين  Cو ويتددامين C
چهار گروه) و در روز  13اين مطالعه گروههاي سيکلوفسفاميد
1. Intraperitoneal
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مهمترين عوارض جانبي آن ،تغيير عملکرد سيستم تناسلي و در
نهايت ناباروري است [ .]23اين دارو تأثيرات قابل تدوجهي بدر
تخمدانها داشدته و جمعيدت فوليکدولهداي موجدود در اکثدر
بيماران تحت شيميدرماني را شديداً کاهش ميدهد .برگشت-
پذيري اين اثرات ممکن است تا چندين سال به طول انجامدد.
بنابراين در ساليان اخيدر تحقيقدات متعدددي در زمينده يدافتن
عاملي در جهت کاهش اثرات جانبي ايدن دارو صدورت گرفتده
است [.]24
تريبولوس ترستريس خارخاسدک) گيداهي علفدي و يدک
ساله ميباشد که داراي ساقههاي خوابيده با انشعابات گسدترده
بر سطح خاک و پوشيده از تار است و برگ و ساقههاي جدوان
آن توسط تارهاي ظريف ابريشمي پوشانده ميشوند .ترکيبدات
شيميايي اين گياه شامل انواع رزين ،آلکالوئيد و سداپونينهداي
استروئيدي ميباشد .از زمانهاي قدديم ايدن گيداه بده عندوان
تحريک کننده جنسدي اسدتفاده شدده اسدت .همچندين مدوارد
کاربرد ديگر آن در عفونتهدا و التهدا هداي مجداري ادراري
است .اين گياه از عوامل اصلي تشدکيل دهندده فدراوردههداي
دارويي مانند قطره آفروديت ،قطره پروستاتان و قطدره سدنکل
ميباشدد [ .]51همچندين ايدن گيداه قابليدت بهبدود وضدعيت
تخمدان را داشته و تعداد و قطر فوليکولها را افزايش ميدهدد
[.]21
بر اساس جستجوهاي انجام شده گزارشي از نحوه عملکرد
اين گياه در برطرف کردن اثرات جانبي داروهاي مورد اسدتفاده
در شيميدرماني مثل سيکلوفسفاميد يافت نگرديد .لذا هدف از
اين تحقيق بررسي اثرات گيداه خارخاسدک در رتهداي مداده
بالغي بود که تحت درمان با سيکلوفسفاميد قرار گرفته بودند.

جلد  ،51شمارة  ،2تابستان 5392

رضائي و همکاران

تاثير خارخاسک بر تغييرات ناشي از سيکلوفسفاميد

ت خارخاسددک و خارخاس دک توسددط کلروفددرم بيهددوش شددده،
خونگيري از قل صورت گرفت .پس از آسان کشي و بررسدي
پوشش خارجي و ثبت مشداهدات ششده ،کالبددگشدايي انجدام
گرفت .تخمدان از ششه جدا و پس از تدوزين توسدط تدرازوي
مخصوص در ظرف حاوي حجم مناس فرمالين 5بافر حدداقل
ده برابر حجدم تخمددان) قدرار داده شدد .بده منددور ارزيدابي
انديکس تخمدان شاخ تخمدان) از فرمول زير استفاده شد.
× 100

وزن تخمدان
کل وزن بدن

= شاخ

تخمداني

پس از انجام اقدامات اوليهي آزمايشدگاه پداتولوژي جهدت
تهيهي شم به مندور بررسي دقيقتر فوليکولهداي تخمدداني
مقاطع متوالي از هر بلوک به ضخامت پنج ميکرومتدر تهيده و
پس از هر بيست برش يک شم گرفته شد ،در مجمدوع از هدر
بلوک پدنج شم تهيده گرديدد و مدورد رندز آميدزي  H&Eو
بررسي دقيق ميکروسکوپيک قرار گرفتند .بده منددور بررسدي
کمي هر نمونه تعدادي از فوليکولهاي مختلف موجود در يکي
از مقاطع به طور کامل شمارش گرديده و به تفکيک فوليکدول
اوليه ،ثانويه ،ثالثيه و آترتيک در هر شم ثبت گرديد و سپس از
آنها ميانگين گرفته شد.
هورمددون اسددتروژن بدده روش راديوايمونواسددي و طبددق
دستورالعمل کيت  ،Biosourceساخت کشور بلژيک) انددازه-
گيري گرديد .ميزان حساسيت ،ضري تغييرات درون گروهي و
برون گروهي به ترتي  5.2پيکدوگرم در ميلدي ليتدر %1/4 ،و
1. Formalin
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 %53/3بودند.
دادههاي جمع آوري شده با استفاده از نسخه  56نرم افدزار
 SPSSبهطور توصيفي و تحليلي مورد بررسدي قدرار گرفتندد.
تحليل دادهها با استفاده از آنداليز کوواريدانس ،آنداليز واريدانس
يک طرفه و آزمون تکميلي  LSDصورت گرفت .سطح معني-
داري  P≤3/31در ندر گرفته شد .از نرمافزار اکسل نيز جهدت
ترسيم نمودارها استفاده شد.

يافته ها
ميانگين و خطاي معيار وزن در گروههاي مختلف در شکل
 5مشاهده ميگردد .همانطوري که مشاهده ميگردد اثر گروه
بر وزن تأثير معنيداري داشت  )p≤3/35به طوري که آزمدون
 LSDنشان داد که گروه کنترل با گروههاي سيکلوفسدفاميد و
گددروه سيکلوفسددفاميد ت ويتددامين  )p≤3/335 Cو گدددروه
سيکلوفسفاميد ت خارخاسدک تفداوت معنديداري  )p≤3/35را
نشان داد .گروه سيکلوفسفاميد با گروههداي سيکلوفسدفاميد ت
خارخاسک ،گروه خارخاسک و گروه ويتامين  Cتفاوت معندي-
داري داشت  .)p≤3/335گروه سيکلوفسفاميد ت خارخاسک بدا
گروههاي خارخاسدک ،سيکلوفسدفاميد ت ويتدامين  Cو گدروه
ويتامين  Cتفاوت معنديداري را نشدان داد  .)p≤3/335گدروه
خارخاسک با گدروه سيکلوفسدفاميد ت ويتدامين  Cنيدز بيدانگر
تفاوت معنديداري بدود  .)p≤3/335گدروه سيکلوفسدفاميد ت
ويتامين  Cنيز با گروه ويتدامين  Cتفداوت معنديداري داشدت
.)p≤3/335
نتايج بهدست آمده از اندازهگيري انديکس تخمدان بيدانگر
عدم وجود اختالف آماري معنيدار در بين گروههداي مختلدف
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شكل  -7توزيع مقادير ميانگين و خطاي معيار وزن به تفکيک گروه و زمان

جلد  ،51شمارة  ،2تابستان 5392

فيزيولوژي و فارماکولوژي

جدول  -7توزيع مقادير ميانگين و خطاي معيار فوليکول اوليه ،فوليکول ثانويه ،فوليکول ثالثيه و فوليکول آترزي به تفکيک گروهها
Atretic

Tertiary

Secondary

Primary

1.88±0.13
Bd

3.96±0.07
bec

7.08±0.2
Becd

5.36±0.54
bec

Control
A

5.04±0.44
Aefd

2.04±0.19
afcd

3.04±0.27
Afcd

2.28±0.19
aefd

CYP
B

2.04±0.13
Bd

2.92±0.19
abefd

4.08±0.28
Abfd

3±0.14
aefd

CYP+TT
C

1.2±0.06
Abec

4.36±0.17
bec

8.08±0.16
Abefc

6.2±0.34
bec

TT
D

2.2±0.08
Bfd

2.4±0.14
afcd

3.68±0.17
abfd

3.92±0.04
abfcd

CYP+VitC
E

1.6±0.17Be
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بود .)p≥3/31
نتايج ميکروسکوپيک تخمدان گروه سيکلوفسفاميد بيدانگر
کاهش شديد فوليکولهداي تخمدداني بدود شدکل  .)2تعدداد
فوليکولهاي اوليه ،ثانويه و ثالثيه در اين تخمدانها به شددت
594

Groups
follicles

کاهش و در مقابل تعداد فوليکولهاي آترتيک افزايش يافتندد
شکل  .)3فوليکولهاي آترتيک با اشکال متفاوت و اندازههاي
مختلف ديده شدند .در اکثريت اين فوليکولهدا ،دژندره شددن
اووسيت و زوناپلوسيداي ضخيم و چروکيده اولدين مدورد قابدل
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شكل  -1شکل باش سمت راست :تخمدان يک موش گروه سيکلوفسفاميد .شکل باش سمت چپ :تخمدان يک موش گدروه سيکلوفسدفاميد ت خارخاسدک .دو فوليکدول ثانويده
)Sو دو فوليکول ثالثيه  )Aديده ميشود .شکل پايين سمت راست :تخمدان يک موش گروه خارخاسک .به افزايش تعداد فوليکولها در قشر تخمدان پيکان) و سده جسدم زرد
 )Lدر مقايسه با شکل باش توجه شود .شکل پايين سمت چپ :تخمدان يک موش گروه سيکلوفسفاميد ت ويتامين  .Cبه افزايش فوليکدولهداي آترتيدک سدتاره) توجده شدود.
.)H&E

رضائي و همکاران
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کنترل

شكل  -5ميانگين  ±خطاي استاندارد مقدار سرمي استروژن در گروههاي مختلف  .بيانگر اختالف معنيدار بين گروه دريافت کننده سيکلوفسفاميد به تنهايي با سداير گدروههدا
ميباشد.

توجه بود .همچنين هستههاي پيکنوز شده ،برهم خوردن نددم
سلولهاي گرانولوزا و ريزش آنها به درون حفره آنتروم نيدز از
مشخصدات ديگددر فوليکددولهداي آترتيددک محسددو گرديددد.
همچنين سيتوپالسم واکوئله و روشن سلولهداي گرانولدوزا از
خصوصيات ديگر اين فوليکولها بود.
نتايج حاصل از شمارش فوليکولهاي تخمددان در گدروه-
هاي مختلدف در جددول  5نشدان داده شدده اسدت .در گدروه
سيکلوفسددفاميد ت خارخاسددک تعددداد فوليکددولهدداي اوليدده در
مقايسه با گروه سيکلوفسفاميد افزايش يافت ولي تعداد آنها از
ساير گروهها کمتر بود .تعداد فوليکول ثانويه و ثالثيده از گدروه
سيکلوفسفاميد و سيکلوفسفاميد ت ويتامين  Cبيشتر بود .تعداد
فوليکولهاي آترتيدک از گدروه سيکلوفسدفاميد ت ويتدامين C
کمتر بوده و در مقايسه با ساير گروهها بيشتر بود .نکتده قابدل
توجه در گروه خارخاسک افزايش تعداد فوليکدولهداي اوليده،
ثانويه و ثالثيه در مقايسه با ساير گروهها بود شکل .)4
در گروه سيکلوفسفاميد ت ويتامين  Cتعداد فوليکول اوليده
بيشددتر از گددروه سيکلوفسددفاميد و گددروه سيکلوفسددفاميد ت
خارخاسک بود و از ساير گروههدا کمتدر بدود .تعدداد فوليکدول
ثانويه و ثالثيه در اين گروه بيشتر از گروه سيکلوفسفاميد بود و
از ساير گروهها کمتر بود .تعداد فوليکولهاي آترتيدک در ايدن
گروه فقط از گروه سيکلوفسفاميد کمتر بوده و از ساير گروههدا
بيشتر بود شکل .)4
599

نتايج حاصل از اندازهگيري استروژن در شکل  1نشان داده
شده است .آناليز واريدانس يدک طرفده نشدان داد کده تفداوت
معنيداري از ندر مقادير هورمون استروژن بين گروهها وجدود
دارد  .)p≤3/31به طوري که مقدادير ايدن هورمدون در گدروه
کنتددرل بددا گددروه سيکلوفسددفاميد تفدداوت معندديداري داشددته
 )p≤3/31و در گروه سيکلوفسفاميد با گروه خارخاسک و گروه
ويتامين  Cنيز تفاوت معنديداري مشداهده گرديدد .)p≤3/31
ساير گروهها بدا هدم تفداوت معنديداري نداشدتند .)p≥3/31
همانطوري که در نمودار  5مشاهده مديشدود مقددار سدرمي
استروژن در گروه دريافدت کنندده سيکلوفسدفاميد بده تنهدايي
نسبت به ساير گروهها کاهش معنيداري داشته است.

بحث
بر اساس نتايج بدهدسدت آمدده از ايدن تحقيدق در گدروه
سيکلوفسفاميد هيچگونه افزايش وزندي مشداهده نگرديدد ،بده
گونهاي که موشهاي اين گروه پس از پايان دوره نسدبت بده
روز اول دوره کاهش وزن داشتند Ghosh .و همکاران )2335
نيز در تحقيق خود کاهش وزن را در طدول دوره آزمدايش بده
مددت  24روز در مدوشهداي دريافدت کنندده سيکلوفسددفاميد
گزارش نمودند که با يافتههداي ايدن تحقيدق هدمخدواني دارد
[ Das .]59و همکاران  )2332نشدان دادندد کده دز پدايين و
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سيکلوفسفاميد دارد.
در مطالعه حاضر ،انديکس تخمداني در گدروه خارخاسدک
بيشترين و در گروه سيکلوفسفاميد کمتدرين ميدزان را داشدت.
هرچند آناليز آماري بين گدروههداي مختلدف بيدانگر اخدتالف
معندديدار نبددود ولددي گددروه دريافددت کننددده سيکلوفسددفاميد ت
خارخاسددک در مقايسدده بددا گددروه سيکلوفسددفاميد داراي وزن
تخمداني بيشتري بودند .کاهش وزن تخمدان در گروه دريافت
کننده سيکلوفسفاميد توسط ساير محققدين نيدز گدزارش شدده
اسددت [ .]59 ،2فرخددي و همکدداران  )5346کدداهش قطددر و
آتروفي تخمدان را ناشي از کداهش فوليکدولهداي تخمدداني
دانسدددتند [ .]56مطالعدددات مختلفدددي در خصدددوص اثدددرات
سيکلوفسفاميد بر دستگاه تناسدلي ندر صدورت گرفتده کده در
تمامي آنها کاهش وزن بيضه عنوان گرديده است .بر اسداس
ايددن گزارشددات کدداهش وزن بيضدده بدده علددت کدداهش تعددداد
اسپرماتيد ،اسپرماتوسيت اوليه و ثانويه مديباشدد کده متعاقد
تأثير سيکلوفسفاميد بر مولکول  DNAو ممانعت از تکثير ايدن
سلولها رخ ميدهد .آتروفي توبولهاي سدمينيفدروس و ليدز
شدن سلولهاي شيديز را نيز از ديگر عوامل احتمالي کاهش
وزن بيضه معرفي نمودهاند [ 52 ،4 ،1 ،5و  .]53احتماشً در اين
مطالعه کاهش انديکس تخمدان در گروه سيکلوفسفاميد نيز به
علت کاهش تعداد فوليکولهاي تخمداني رخ داده است.
بر اساس نتايج بهدست آمده از اين پژوهش انواع مختلدف
فوليکولهاي تخمداني در گروه دريافت کننده سيکلوفسدفاميد
به شدت کاهش يافته و از طرف ديگدر تعدداد فوليکدولهداي
آترتيک افزايش را نشان دادندد Ghosh .و همکداران در سدال
 2335کاهش انواع مختلف فوليکولهاي تخمدداني و افدزايش
فوليکولهاي آترتيک را از نتايج  24روز دريافت سيکلوفسفاميد
عنوان نمودند [ ]59که با نتايج تحقيق حاضر هدمخدواني دارد.
عمواوقلي تبريزي و همکداران  ،)5346طدي مطالعده بدر روي
تدأثير هورمدون رشدد بدر کداهش عدوارض ناشدي از مصدرف
سيکلوفسدددفاميد در فوليکدددولهددداي تخمدددداني خرگدددوش،
سيکلوفسفاميد را روزانه به مقدار  533ميلديگدرم بده ازاي هدر
کيلوگرم وزن بدن به صورت خوراکي بکار بردند .ايشدان بيدان
داشتند که تعداد فوليکولهاي تخمداني در گروه درمان شده بدا
سيکلوفسفاميد ،به طدور معندي داري نسدبت بده گدروه شداهد
کاهش و تعداد فوليکولهاي آترتيک افدزايش يافتده اسدت []2
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استفاده طدوشني مددت از سيکلوفسفاميددد در مدوشهداي ندر
ميتواند وزن بددن و ارگانهدداي تناسلددي را کاهددش دهدد.
همچنين در ميزان باروري نيز اختالل ايجاد کند و رشدد و نمدو
نسل بعد را تغيير دهدد [ .]55در مطالعده عمدواوقلي تبريدزي و
همکداران  ،)5346بررسدي ميدانگين وزن ابتددايي و انتهدايي
خرگوشها در گروه سيکلوفسفاميد کاهش معنيداري را نشدان
داد که با نتايج به دست آمده از اين تحقيدق هدمخدواني دارد.
آنها همچنين بيان نمودند کده کداهش وزن در گروهدي کده
داروي سيکلوفسفاميد را به تنهايي دريافدت نمدوده ،مديتواندد
ناشي از اثرات سمي دارو در کبد ،کليه و ساير ارگدانهدا باشدد
که نتيجه آن به صورت کاهش در وزن نمايان گشته است [.]2
بدددر اسددداس نتدددايج  Xiangو همکددداران در سدددال 2355
سيکلوفسفاميد بهطور وابسته بده دز باعدآ آسدي بده مخدا
دستگاه گوارش بهويژه رودهها گرديده و لدذا دريافدت غدذا بدا
مشکل مواجه شده و در نهايت به علت تحليل رفتن ارگانها و
نيز آتروفي بافت چربي ،کاهش وزن رخ مديدهدد [ .]33نتدايج
مطالعهي حاضر در ارتبا با تغيير وزن ،نشاندهندده بيشدترين
افدزايش وزن در گدروه ويتدامين  Cو در مرحلدهي بعدد گددروه
خارخاسک بود .ويتامين  Cيک آنتي اکسيدان بسيار موثدر بوده
و مقددادير کددم آن مولکددولهددايي نديددر پددروتئين ،چربددي،
کربوهيددرات و اسديدها نوکلئيدک را از تخريد بده وسديله
راديکالهاي آزاد که طي متابوليسم طبيعدي ايجداد مديشدوند،
حفاظت ميکند .اين ويتامين باعدآ توليدد مجددد ديگدر آنتدي
اکسيدانها ندير ويتامين  Eميگردد [ Aruna .]53و همکاران
 )2339در تحقيقدي کدده بددر روي اثددرات حمددايتي تريبولددوس
ترستريس بر روي بيضه در موشهاي صحرايي نر انجام دادند
تغييرات آماري معنيداري را در خصوص افزايش وزن گدزارش
نمودند [ ]3که با نتايج اين تحقيق همخواني دارد .افزايش وزن
در گروه دريافت کننده خارخاسک توسدط سداير محققدين نيدز
گزارش شده است [ .]23 ،54 ،51 ،9اين تغييدرات احتمداشً بده
دليل اثرات آندروژنيک اين گياه ميباشدد .آنددروژنهدا نقدش
مهمي را در رشد و تمايز بسياري از ارگانها بهويژه ارگانهاي
تناسلي ايفا ميدارند [ .]1بر اساس نتايج آمداري تغييدرات وزن
در گددروه سيکلوفسددفاميد بددا سيکلوفسددفاميد ت خارخاسددک و
سيکلوفسفاميد ت ويتامين  Cارتبا معنيداري را نشان داد کده
بيددانگر تددأثيرات مثبددت ايددن دو بددر روي اثددرات تحليلددي
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ديسموتاز در اثر مصرف سيکلوفسفاميد کاهش و سطح مدالون
ديآلدئيد افزايش يافت کده بيدانگر توليدد راديکدالهداي آزاد،
استرس اکسيداتيو و پراکسيداسيون ليپيدي ميباشد .آنان اثرات
حمايتي ويتامين  Eو زنجبيل را به عنوان آنتياکسديدان مدورد
ارزيابي قرار داده و زنجبيل را بده عندوان يدک داروي گيداهي
موثرتر از ويتامين  Eدر کداهش اسدترس اکسديداتيو ناشدي از
سيکلوفسفاميد معرفي نمودند [.]24
مشاهدات و مطالعات پاتولوژيک در اين تحقيق نشدان داد
که خارخاسک باعآ افزايش کل فوليکولهاي تخمداني اوليه،
ثانويه و ثالثيه) در گروه دريافت کننده عصاره هيدروالکلي ايدن
گياه و کاهش تعداد فوليکولهاي آتروفيک گرديد کده نشدان-
دهنده اثرات مثبت ايدن گيداه در بهبدود عملکدرد تخمدداني و
متعاق آن دستگاه تناسلي ماده است .در گروه دريافت کنندده
سيکلوفسفاميد ت خارخاسک نيز نسبت به گروه دريافت کنندده
سيکلوفسددفاميد ،خارخاسددک باعددآ افددزايش نسددبي تعددداد
فوليکولها گرديد .ساپونينهاي استروئيدي موجدود در عصداره
خارخاسک ميتواند از طريق آزادسدازي هورمدون  LHاز غدده
هيپوفيز منجر به توليد آندروژن شود ،همچنين ايدن سداپونين-
هاي استروئيدي ميتوانندد باعدآ بهبدود عملکدرد تخمددان و
افزايش تعداد فوليکولها در گروه درمان با اين گياه شوند .اجزا
فعال خارخاسک ممکن است به صورت آنزيمي بده آنددروژن-
هاي ضعيف مثل ديهيدرواپيآندرستنون و نهايتداً بده اشدکال
فعالتر مثل تستوسترون تبديل شدوند [،)2333 Huang .]21
پس از مطالعده و بررسدي روي ترکيد شديميايي خارخاسدک
موادي همچون ترسترينيس دي-گلوکوپيرانسيل و فوروستانول
را گدزارش نمدود .قسدمت اعددم فوروسدتانول ،پروتوديوسدين
ميباشد .بر اساس نتايج آنان فورستانول به عندوان مدادهاي بدا
اثرات مشابه با تستوسترون بوده که در بافتهاي محيطي بدن
به تستوسترون تبدديل مديگدردد Gauthaman .و همکداران
 )2332تأثيرات مثبت اين عصاره را بر رفتارهاي جنسدي رت-
هاي اخته شده گدزارش نمودندد Gauthaman .و Ganesan
 )2334در تحقيقي که بدر روي پريمداتهدا ،خرگدوش و رت
داشتند بيان نمودند که اين عصاره تواندايي افدزايش برخدي از
هورمونهاي جنسي را داشته که بده علدت دارا بدودن ترکيد
پروتوديوسددين مدديباشددد .بددر اسدداس نتددايج ايشددان ميددزان
تستوسترون و ديهيدروتستوسترون در رتهداي درمدان شدده
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که با نتايج اين تحقيق همخواني دارد .کداهش فوليکدولهداي
تخمدان متعاق مصرف سيکلوفسفاميد توسط سداير محققدين
نيز گزارش شده است [.]26 ،24 ،22 ،6 ،4
نتايج حاصل از اندازهگيري استروژن نشاندهندده کداهش
معنيدار ميزان استروژن در گروه سيکلوفسفاميد در مقايسه بدا
ساير گروهها بود .اين نتيجده بيدانگر کداهش اسدتروئيدوژنز در
موشهاي دريافت کننده سيکلوفسفاميد بوده که با نتايج سداير
محققين [ ]22 ،59 ،6 ،4و همچنين با کاهش تعداد فوليکول-
هاي تخمداني و افدزايش فوليکدولهداي آترتيدک در مطالعده
حاضددر هدددمخددواني دارد .کددداهش ميددزان فوليکولدددوژنز و
استروئيدوژنز متعاق دريافت سيکلوفسفاميد ممکن است در اثر
کداهش ميدزان گندادوتروفينهدا باشدد [ .]54نتدايج مطالعددات
مختلف که از آگونيستهاي ايدن هورمدونهدا جهدت کداهش
اثرات جانبي سيکلوفسفاميد استفاده نمدوده تاييدد کنندده ايدن
نکته ميباشد [.]29 ،59
برخي مطالعات کاهش فوليکولوژنز و افزايش فوليکولهاي
آترتيک را با افزايش ميزان تخري سلولهاي گرانولوزا در اثدر
آپوپتددوز مددرتبط دانسددتهانددد [ .]24 ،6القددا آپوپتددوز در اثددر
سيکلوفسفاميد به علت آسي به  DNAسدلول رخ مديدهدد.
سيکلوفسفاميد در اثر فعالسازي متابوليک بده متابوليدتهداي
فعددالف فسفورآميدموسددتارد و آکددرولين ،تبددديل مدديشددود.
فسفورآميدموستارد قابليت آلکيله کنندگي  DNAرا داشته و به
عنددوان متابوليددت سيتوتوکسدديک سيکلوفسددفاميد محسددو
ميشود .اين متابوليدت بدا تخريد  DNAدر سدلولهداي در
حال تقسيم ،روند آپوپتوز را در اين سلولها تسدريع مدينمايدد
[ .]51مطالعات متعددي بيدانگر اخدتالل در عملکدرد سيسدتم
اکسيداتيدددو متعاقدد مصددرف سيکلوفسددفاميد مدديباشددد.
آکرولين از طريق تداخل بدا سيسدتم دفداعي آنتدي اکسديداني
بافتها باعآ توليد راديکالهاي آزاد اکسيژن شدده و مسدئول
پيدايش اثرات سمي ميباشد [ .]21مهمترين آندزيم اکسديداتيو
در تخمدانها ،گلوتاتيون پراکسيداز است که اين دارو ميتواندد
باعآ کاهش فعاليت اين آنزيم در تخمدان گردد [ .]24تجدويز
آنتي اکسيدانها در طدول شديمي درمداني بده منددور کداهش
استرس اکسيداتيو ناشي از تجويز سيکلوفسفاميد و سدم زدايدي
بافتها ضروري به ندر ميرسد [ .]55بر اساس نتدايج مطالعده
 Sabikو همکاران  )2339ميزان فعاليت کاتاشز و سوپراکسيد
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جلد  ،51شمارة  ،2تابستان 5392

فيزيولوژي و فارماکولوژي

Inhibits

Agonist

Follicular

Ovarian

Hormone

سپاسگزاري
بدين وسيله نويسدندگان مقالده مراتد قددرداني خدود را از معاوندت
پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز جهت حمايت مالي از اين پاياننامده
را ابراز ميدارند .همچنين از جنا آقاي بهداروند و سرکار خانم بهداروندد
که در آزمايشگاه پاتولوژي کمال همکاري را داشتند تشکر مينمايند.
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