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هاي بزرگ  موش بر باروري Eو ويتامين نسينگ يجگياه عصاره  يتاكسيدان ارزيابي اثر آنتي
   سيكلوفسفاميدتيمار طوالني مدت با به دنبالنر آزمايشگاهي 

  
  3عباس احمدي، *2 فيروز قادري پاكدل،1، صمد زارع1اكرم حسيني

  اناروميه، ايردانشگاه اروميه، دانشكده علوم،  گروه زيست شناسي، -1
  اروميه، ايراناروميه،  درماني ـ و خدمات بهداشتيدانشگاه علوم پزشكي دانشكده پزشكي،  گروه فيزيولوژي، -2
  اروميه، ايراندانشگاه اروميه، دانشكده دامپزشكي،  گروه جنين شناسي، -3
  

  چكيده
د بـه عنـوان يـك عامـل         يك داروي ضد سرطان اسـت كـه بعـد از متابوليـسم در كبـ               ) CP(سيكلوفسفاميد   :زمينه و هدف  

هـاي   اين دارو عليرغم كاربردهاي كلينيكي فراوان در درمان سرطان، داراي اثرات سمي بر ياخته. كند آلكيالسيون عمل مي 
يكي از مهمترين عوارض جانبي آن، تغيير عملكرد سيستم تناسلي در جنس نر . باشد هاي جنسي مي ويژه در ارگانه بدن ب

هدف از اين مطالعه بررسي اثرات آنتي اكسيدانتي عصاره گياه جنـسينگ و             . ه ناباروري گردد  است كه ممكن است منجر ب     
هـاي بـزرگ       به تنهايي و همراه هم بر سميت القاء شده توسط داروي سيكلوفسفاميد در دستگاه تناسلي مـوش                 Eويتامين  

  .باشد سفيد آزمايشگاهي نر مي
. ت گروه هفت تايي تقسيم شدند     ش به طور تصادفي در ه     g30±220وزن  هاي نر بالغ نژاد ويستار با         موش :روش بررسي 

حيوانات گروه اول جهت حذف اثر استرس گاواژ به عنوان گروه كنترل در نظـر گرفتـه شـد كـه فقـط آب و غـذا دريافـت                        
فاقي  سيكلوفسفاميد به صورت تزريق داخل صmg/kg1/6گروه دوم حالل دارو را به صورت گاواژ و گروه سوم       .  كردند

 به صورت گاواژ دريافـت  E ويتامين mg/kg100 عصاره جينسينگ و گروه پنجم mg/kg500گروه چهارم  . دريافت نمودند 
 و سيكلوفسفاميد را E ويتامين مؤثر دوزهاي هفتم، گروه و سيكلوفسفاميد و مؤثر جينسينگ گروه ششم دوزهاي. كردند

روه هشتم نيز هر دو آنتي اكسيدانت را همزمان با هم و يـك سـاعت    گ.  ساعت از هم دريافت كردند     1همزمان و به فاصله     
يك روز بعد از پايان .  روز ادامه داشت  50تيمار به صورت روزانه و به مدت        . قبل از تزريق سيكلوفسفاميد دريافت كردند     
تعـداد   انجـام و هـا   تاز بافـ  بـرداري  نمونـه هـا،   گيـري وزن بـدن و بيـضه       اندازهدوره تيمار، حيوانات كشته شده و بعد از         

. شـد بررسـي   هاي نر و برخي از پارامترهـاي اسـپرم           ها، ميزان باروري در موش     ، تعداد زاده   شده هاي ماده آبستن   موش
 >05/0p  مقـادير . و براساس آزمون آماري آناليز واريانس يكطرفه تحليل شـد  GB STATها توسط نرم افزار آماري داده
  .دار تلقي شد معني >01/0p و

 دار و  هـاي زنـده كـاهش معنـي        هايي كه در معرض سيكلوفسفاميد قرار داشتند تعداد اسپرم، تعداد اسپرم           در گروه  :يجنتا
هـاي نـر،     به عالوه ميزان بـاروري در مـوش       ). >01/0p (دار نشان دادند   هاي بد شكل و ناهنجار افزايش معني       اسپرم تعداد

در حاليكـه مـصرف آنتـي اكـسيدانتها         .  در ايـن گـروه كـاهش يافتنـد         آبستن و تعداد نوزادان متولـد شـده        هاي تعداد ماده 
   .دادكاهش دار  طور معني هاختالالت فوق را ب

امـا عليـرغم ايـن موفقيتهـا، اكثـر      . بخـشد  شيمي درماني كيفيت زندگي بيماران مبتال به سرطان را بهبود مـي     :گيري نتيجه
با توجه به عوارض جانبي كمتر ايـن تركيبـات، بـه نظـر              . شود هاي ناخواسته مي   داروهاي ضد سرطان باعث ايجاد آسيب     

كارگيري محصوالت آنتي اكسيدانتي مانند عصاره برخـي از گياهـان و يـا ويتامينهـا عملكـرد مناسـبي در                     ه  ب رسد كه  مي
  . كاهش سميت سيكلوفسفاميد داشته باشند

  
، ناباروري موش بزرگ آزمايشگاهيجينسينگ، ه ، عصار، شيمي درمانيسيكلوفسفاميد، پارامترهاي اسپرم :كليد واژگان

  .Eويتامين مردان، 
اكـسيدانتي عـصاره      ارزيابي اثـر آنتـي    . حسيني اكرم، زارع صمد، قادري پاكدل فيروز، احمدي عباس         :نحوه استناد به اين مقاله    
فصلنامه . دت با سيكلوفسفاميد  هاي بزرگ آزمايشگاهي نر به دنبال تيمار طوالني م           بر باروري موش   Eگياه جينسينگ و ويتامين     
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فيروز قادري : ئول مكاتبه مس*
معاونت تحقيقات و پاكدل، 

فنĤوري، ستاد دانشگاه علوم 
پزشكي اروميه، انتهاي خيابان 

 جهاد، بلوار رسالت، اروميه،
  ايران

  :رايا نامه
info@ghaderipakdel.com 
fgpakdell@umsu.ac.ir 

  4/2/89 :دريافت
  7/4/89 :پذيرش
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