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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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 راتييبر تغ Cخارخاسک و ويتامين  يالکل-يمطالعه اثرات حمايتي عصاره آب

 در تخمدان رت ديکلوفسفامياز س يناش

 1مهدي پورمهدي بروجني ،4يي، سيد رضا فاطمي طباطبا4، حسين نجف زاده ورزي3نژاد، سعد گوراني2، ميثم روزبه*5آناهيتا رضائي
 چمران اهواز، اهواز ديدانشگاه شه ،يدانشکده دامپزشک ،يولوژيگروه پاتوب .5

 چمران اهواز، اهواز ديدانشگاه شه ،يدانشکده دامپزشک .2
 چمران اهواز، اهواز ديدانشگاه شه ،يدانشکده دامپزشک ،يعلوم درمانگاه گروه .3

 چمران اهواز، اهواز ديشه دانشگاه ،يدانشکده دامپزشک ه،يعلوم پا گروه .4
 چمران اهواز، اهواز ديدانشگاه شه ،يدانشکده دامپزشک ،ييغذا عيگروه بهداشت و صنا .1

 92 ارديبهشت 2پذيرش:   95 دي 53دريافت: 
  

 چكيده

هدا  تخريبي قابل توجهي بر روي تخمددان  راتيتأثدارو  اين شود.ها استفاده ميداروي سيکلوفسفاميد از دسته عوامل آلکيله کننده است که در درمان بسياري بيماريمقدمه: 

هدف از اين تحقيق بررسي اثرات گيداه   گرديد.هاي قديم اين گياه به عنوان تحريک کننده جنسي استفاده ميباشد و لذا از زمانهاي استروئيدي ميدارد. خارخاسک داراي ساپونين

      بودند. ا سيکلوفسفاميد قرار گرفتههاي ماده بالغي بود که تحت درمان بخارخاسک در رت

، دو بدار در  mg/kg 33سيکلوفسدفاميد    1و  3، 2 هداي گدروه فيزيولوژي گروه اول فقط سرم به شش گروه تقسيم شدند.  نژاد ويستارماده سر موش صحرائي  44 :ها  روش

عدالوه بدر    1گيداهي، گدروه   فقدط عصداره    4گدروه   دو بدار در هفتده، ده هفتده(،    mg/kg 53 عالوه بر سيکلوفسفاميد، عصاره هيدروالکلي خارخاسدک   3 گروههفته، هفت هفته(، 

و پس از کالبدگشدايي،   خونگيريپس از پايان آزمايش در هر گروه  دريافت نمودند. Cفقط ويتامين  6هفته، هفت هفته( و گروه  ، دو بار درC  mg/kg 43سيکلوفسفاميد، ويتامين 

 گيري شد.سي پاتولوژي گرفته شد. مقدار استروژن سرم اندازهنمونه جهت برر از تخمدان

هدا  ها در گروه سيکلوفسفاميد بود. مقدار استروژن سرم نيز در اين گروه در مقايسه بدا سداير گدروه   دار تعداد فوليکولهاي هيستوپاتولوژي بيانگر کاهش معنيبررسي ها: يافته

 مقدار استروژن نيز در اين دو گروه افزايش را نشان داد.  به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. 1و  3ر گروه ها ددار نشان داد. تعداد فوليکولکاهش معني

 نمدوده  برطدرف  ياديد ز حددود  تا را تخمدان بر ديکلوفسفاميس يبيتخر اثرات Cنيز همانند ويتامين  تريبولوس ترستريسدست آمده عصاره  بر اساس نتايج به :جه گيريينت

 .است
 

 استروژن، Cويتامين  ، تريبولوس ترستريسسيکلوفسفاميد، تخمدان،  :هاي كليدي ژهوا

 1مقدمه

 از بعدد  کده  اسدت  سرطان ضد داروي سيکلوفسفاميد يک

 

 

 a.rezaie@scu.ac.ir         نويسندة مسئول مکاتبات: *

                                                 rezaie20a@yahoo.com 
 www.phypha.ir/ppj                                        گاه مجله:بو

-مي لدعم عامل آلکيالسيون يک عنوان به کبد در متابوليسم

 درمدان  در فدراوان  کلينيکدي  کاربردهداي  داراي دارو کند. ايدن 

 هداي ملنفدو  مدزمن،  و حداد  هداي لوسمي مختلف، هايسرطان

 مثدل  خدودايمن  هداي بيمداري  و هدوچکين  بيماري مثل بدخيم

 بدر  سدمي  اثدرات  همچندين داراي  باشدد. روماتوئيد مي آرتريت

 از بوده کده يکدي   جنسي هايارگان در ويژه به هاي بدنسلول

 7211تأسيس  

mailto:a.rezaie@scu.ac.ir
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و در  تناسلي سيستم عملکرد تغيير آن، عوارض جانبي مهمترين

قابل تدوجهي بدر    راتيتأثاين دارو . [23]است  نهايت ناباروري

هداي موجدود در اکثدر    ها داشدته و جمعيدت فوليکدول   تخمدان

-دهد. برگشتکاهش مي داًيشددرماني را بيماران تحت شيمي

پذيري اين اثرات ممکن است تا چندين سال به طول انجامدد.  

بنابراين در ساليان اخيدر تحقيقدات متعدددي در زمينده يدافتن      

جهت کاهش اثرات جانبي ايدن دارو صدورت گرفتده    عاملي در 

 .  [24]است 

 خارخاسدک( گيداهي علفدي و يدک      تريبولوس ترستريس

هاي خوابيده با انشعابات گسدترده  باشد که داراي ساقهساله مي

هاي جدوان  بر سطح خاک و پوشيده از تار است و برگ و ساقه

بدات  شوند. ترکيپوشانده ميآن توسط تارهاي ظريف ابريشمي 

هداي  ، آلکالوئيد و سداپونين شيميايي اين گياه شامل انواع رزين

هاي قدديم ايدن گيداه بده عندوان      باشد. از زماناستروئيدي مي

تحريک کننده جنسدي اسدتفاده شدده اسدت. همچندين مدوارد       

هداي مجداري ادراري   هدا و التهدا   کاربرد ديگر آن در عفونت

هداي  فدراورده  است. اين گياه از عوامل اصلي تشدکيل دهندده  

دارويي مانند قطره آفروديت، قطره پروستاتان و قطدره سدنکل   

. همچندين ايدن گيداه قابليدت بهبدود وضدعيت       [51]باشدد  مي

دهدد  ها را افزايش ميتخمدان را داشته و تعداد و قطر فوليکول

[21]  . 

بر اساس جستجوهاي انجام شده گزارشي از نحوه عملکرد 

ات جانبي داروهاي مورد اسدتفاده  اين گياه در برطرف کردن اثر

درماني مثل سيکلوفسفاميد يافت نگرديد. لذا هدف از در شيمي

هداي مداده   اين تحقيق بررسي اثرات گيداه خارخاسدک در رت  

 بالغي بود که تحت درمان با سيکلوفسفاميد قرار گرفته بودند.

 ها روش و وادم

 ي بدال  بدا  سر موش صحرايي نژاد ويسدتار مداده   44تعداد 

گرم، از مرکز پدرورش   513هفته و ميانگين وزني  4سن حدود 

حيوانات آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز 

هداي مدورد بررسدي در بخدش حيواندات      تهيه گرديدد. مدوش  

هدداي آزمايشددگاهي بيمارسددتان دامپزشددکي اهددواز در قفددس  

مخصوص و تحت شرايط کنتدرل شدده محيطدي از نددر دمدا      

داري و ساعته نگده  52( و پريود نوري گراد يسانته درج 2±22 

ها توسط غذاي آماده به پرورش يافتند. در طول آزمايش موش

فرم پلت و آ  آشاميدني شهر اهواز تغذيه شددند. يدک هفتده    

ها به مندور عادت کردن به وضعيت جديد، پس از خريداري آن

تايي  4 گروه 6ها به طور تصادفي به مطالعه آغاز گرديد. موش

 کنترل، سيکلوفسفاميد، سيکلوفسفاميد به همدراه خارخاسدک،   

( Cو ويتدامين   Cخارخاسک، سيکلوفسفاميد به همراه ويتامين 

تقسيم بندي شددند. اصدول و مالحددات اخالقدي در کدار بدا       

حيوانات آزمايشدگاهي در ايدن مطالعده مدورد تاييدد دانشدکده       

رعايدت   قداً يدقدامپزشکي دانشگاه شهيد چمران قرار گرفدت و  

 .شد

ليتدر از  ميلي 2/3گروه کنترل، سرم فيزيولوژي را به ميزان 

دو بار در هفته به مدت هفت هفته، گروه  5طريق داخل صفاقي

گدرم  ميلي 33سيکلوفسفاميد، محلول آبي اين دارو را به ميزان 

به مدت هفت هفتده بده    در هفتهدر کيلوگرم وزن بدن، دو بار 

وه سيکلوفسددفاميد بدده همددراه  صددورت داخددل صددفاقي، گددر 

داخدل   بده صدورت  خارخاسک، محلول آبي سيکلوفسدفاميد را  

صددفاقي، دو بددار در هفتدده بدده مدددت هفددت هفتدده و عصدداره  

گدرم در کيلدوگرم   ميلي 53هيدروالکلي خارخاسک را به ميزان 

وزن بدن، دو بار در هفته به مدت ده هفتده  دو هفتده قبدل از    

هفته بعدد از اتمدام تزريدق     شروع تزريق سيکلوفسفاميد و يک

سيکلوفسفاميد( بده صدورت خدوراکي دريافدت نمودندد. گدروه       

-ميلدي  53خارخاسک عصاره هيدروالکلي اين گياه را به ميزان 

گرم در کيلوگرم به صورت خوراکي به مدت ده هفته و دو بدار  

در هفته مشابه گروه قبل دريافت نمودند. گروه سيکلوفسدفاميد  

، محلدول تزريقدي سيکلوفسدفاميد را بده     Cبه همراه ويتدامين  

به مدت هفدت   در هفتهگرم در کيلوگرم، دو بار ميلي 33ميزان 

بده   Cهفته به صورت داخل صفاقي و محلدول آبدي ويتدامين    

گرم در کيلوگرم دو بار در هفته به مدت هفت ميلي 533ميزان 

 Cهفته به صورت داخل صفاقي دريافت نمودند. گروه ويتامين 

گرم در کيلوگرم دو بار در ميلي 533را به ميزان  Cامين نيز ويت

 هفته به صورت داخل صفاقي دريافت کردند.

هددداي گدددروه کنتدددرل، بددده ترتيددد  مدددوش 49در روز 

 C ويتددامين و Cسيکلوفسددفاميد، سيکلوفسددفاميد ت ويتددامين 

هاي سيکلوفسفاميد اين مطالعه گروه 13 چهار گروه( و در روز 
 

 

1. Intraperitoneal 

http://en.wikipedia.org/wiki/Intraperitoneal_injection
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شاخ  تخمداني   =
وزن تخمدان

 کل وزن بدن 
 × 100 

کلروفددرم بيهددوش شددده، ک توسددط خارخاسددت خارخاسددک و 

خونگيري از قل  صورت گرفت. پس از آسان کشي و بررسدي  

گشدايي انجدام   پوشش خارجي و ثبت مشداهدات ششده، کالبدد   

گرفت. تخمدان از ششه جدا و پس از تدوزين توسدط تدرازوي    

بافر  حدداقل   5مخصوص در ظرف حاوي حجم مناس  فرمالين

د. بده منددور ارزيدابي    ده برابر حجدم تخمددان( قدرار داده شد    

  انديکس تخمدان  شاخ  تخمدان( از فرمول زير استفاده شد.

ي آزمايشدگاه پداتولوژي جهدت    پس از انجام اقدامات اوليه

هداي تخمدداني   تر فوليکولي شم به مندور بررسي دقيقتهيه

مقاطع متوالي از هر بلوک به ضخامت پنج ميکرومتدر تهيده و   

گرفته شد، در مجمدوع از هدر    پس از هر بيست برش يک شم

و  H&Eبلوک پدنج شم تهيده گرديدد و مدورد رندز آميدزي       

بررسي دقيق ميکروسکوپيک قرار گرفتند. بده منددور بررسدي    

هاي مختلف موجود در يکي کمي هر نمونه تعدادي از فوليکول

از مقاطع به طور کامل شمارش گرديده و به تفکيک فوليکدول  

ترتيک در هر شم ثبت گرديد و سپس از اوليه، ثانويه، ثالثيه و آ

   ها ميانگين گرفته شد.آن

اسددتروژن بدده روش راديوايمونواسددي و طبددق    هورمددون

-ساخت کشور بلژيک( انددازه ، Biosource  دستورالعمل کيت

گيري گرديد. ميزان حساسيت، ضري  تغييرات درون گروهي و 

% و 4/1پيکدوگرم در ميلدي ليتدر،     5.2برون گروهي به ترتي  

 

 

1. Formalin 

  % بودند.3/53

نرم افدزار   56 هاي جمع آوري شده با استفاده از نسخهداده

SPSS طور توصيفي و تحليلي مورد بررسدي قدرار گرفتندد.    به

ها با استفاده از آنداليز کوواريدانس، آنداليز واريدانس     تحليل داده

-صورت گرفت. سطح معني LSDطرفه و آزمون تکميلي  يک

افزار اکسل نيز جهدت  رفته شد. از نرمدر ندر گ ≥31/3Pداري 

 ترسيم نمودارها استفاده شد.

 يافته ها

هاي مختلف در شکل ميانگين و خطاي معيار وزن در گروه

گردد اثر گروه طوري که مشاهده ميگردد. همانمشاهده مي 5

به طوري که آزمدون   (≥35/3p داري داشت بر وزن تأثير معني

LSD هاي سيکلوفسدفاميد و  ل با گروهنشان داد که گروه کنتر

و گدددروه  (≥C  335/3p گددروه سيکلوفسددفاميد ت ويتددامين   

را  (≥35/3p داري سيکلوفسفاميد ت خارخاسدک تفداوت معندي   

هداي سيکلوفسدفاميد ت   نشان داد. گروه سيکلوفسفاميد با گروه

-تفاوت معندي  C خارخاسک، گروه خارخاسک و گروه ويتامين

ه سيکلوفسفاميد ت خارخاسک بدا  گرو (.≥335/3p داري داشت 

 و گدروه   Cهاي خارخاسدک، سيکلوفسدفاميد ت ويتدامين   گروه

. گدروه  (≥335/3p داري را نشدان داد  تفاوت معندي  C ويتامين

نيدز بيدانگر     Cخارخاسک با گدروه سيکلوفسدفاميد ت ويتدامين   

. گدروه سيکلوفسدفاميد ت   (≥335/3p داري بدود  تفاوت معندي 

داري داشدت  تفداوت معندي    Cويتدامين  نيز با گروه  Cويتامين

 335/3p≤.)   

گيري انديکس تخمدان بيدانگر  دست آمده از اندازهنتايج به

هداي مختلدف   دار در بين گروهعدم وجود اختالف آماري معني

 
 توزيع مقادير ميانگين و خطاي معيار وزن به تفکيک گروه و زمان -7شكل 

 



 5392، تابستان 2، شمارة 51جلد  فيزيولوژي و فارماکولوژي

594 198 

  

 .(≤31/3p بود 

نتايج ميکروسکوپيک تخمدان گروه سيکلوفسفاميد بيدانگر  

(. تعدداد  2هداي تخمدداني بدود  شدکل     کاهش شديد فوليکول

ها به شددت  ثانويه و ثالثيه در اين تخمدان  هاي اوليه،فوليکول

هاي آترتيک افزايش يافتندد  کاهش و در مقابل تعداد فوليکول

هاي هاي آترتيک با اشکال متفاوت و اندازه(. فوليکول3 شکل 

هدا، دژندره شددن    مختلف ديده شدند. در اکثريت اين فوليکول

ضخيم و چروکيده اولدين مدورد قابدل    اووسيت و زوناپلوسيداي 
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هاي پيکنوز شده، برهم خوردن نددم  توجه بود. همچنين هسته

ها به درون حفره آنتروم نيدز از  ريزش آن هاي گرانولوزا وسلول

هداي آترتيددک محسددو  گرديددد.  مشخصدات ديگددر فوليکددول 

هداي گرانولدوزا از   همچنين سيتوپالسم واکوئله و روشن سلول

 ها بود.ن فوليکولخصوصيات ديگر اي

-هاي تخمددان در گدروه  نتايج حاصل از شمارش فوليکول

نشدان داده شدده اسدت. در گدروه      5هاي مختلدف در جددول   

هدداي اوليدده در سيکلوفسددفاميد ت خارخاسددک تعددداد فوليکددول

ها از مقايسه با گروه سيکلوفسفاميد افزايش يافت ولي تعداد آن

ل ثانويه و ثالثيده از گدروه   ها کمتر بود. تعداد فوليکوساير گروه

بيشتر بود. تعداد  Cسيکلوفسفاميد و سيکلوفسفاميد ت ويتامين 

 Cهاي آترتيدک از گدروه سيکلوفسدفاميد ت ويتدامين     فوليکول

ها بيشتر بود. نکتده قابدل   کمتر بوده و در مقايسه با ساير گروه

هداي اوليده،   توجه در گروه خارخاسک افزايش  تعداد فوليکدول 

 (.4ها بود  شکل ثالثيه در مقايسه با ساير گروه ثانويه و

          تعداد فوليکول اوليده  Cدر گروه سيکلوفسفاميد ت ويتامين 

بيشددتر از گددروه سيکلوفسددفاميد و گددروه سيکلوفسددفاميد ت    

هدا کمتدر بدود. تعدداد فوليکدول      خارخاسک بود و از ساير گروه

کلوفسفاميد بود و ثانويه و ثالثيه در اين گروه بيشتر از گروه سي

هاي آترتيدک در ايدن   ها کمتر بود. تعداد فوليکولاز ساير گروه

هدا  گروه فقط از گروه سيکلوفسفاميد کمتر بوده و از ساير گروه

 (.4بيشتر بود  شکل 

نشان داده  1گيري استروژن در شکل نتايج حاصل از اندازه

شده است. آناليز واريدانس يدک طرفده نشدان داد کده تفداوت       

ها وجدود  داري از ندر مقادير هورمون استروژن بين گروهمعني

به طوري که مقدادير ايدن هورمدون در گدروه      (.≥31/3p دارد 

داري داشددته کنتددرل بددا گددروه سيکلوفسددفاميد تفدداوت معنددي 

 31/3p≤)  و در گروه سيکلوفسفاميد با گروه خارخاسک و گروه

. (≥31/3p داري مشداهده گرديدد   نيز تفاوت معندي C ويتامين 

 .(≤31/3p داري نداشدتند  ها بدا هدم تفداوت معندي    ساير گروه

شدود مقددار سدرمي    مشاهده مدي  5طوري که در نمودار همان

استروژن در گروه دريافدت کنندده سيکلوفسدفاميد بده تنهدايي      

 داري داشته است.ها کاهش معنينسبت به ساير گروه

 بحث

گدروه   دسدت آمدده از ايدن تحقيدق در    نتايج بده  بر اساس

گونه افزايش وزندي مشداهده نگرديدد، بده     سيکلوفسفاميد هيچ

هاي اين گروه پس از پايان دوره نسدبت بده   اي که موشگونه

( 2335و همکاران   Ghosh روز اول دوره کاهش وزن داشتند.

نيز در تحقيق خود کاهش وزن را در طدول دوره آزمدايش بده    

سددفاميد هداي دريافدت کنندده سيکلوف   روز در مدوش  24مددت  

 خدواني دارد هداي ايدن تحقيدق هدم    گزارش نمودند که با يافته

[59]. Das و پدايين  دز دادندد کده   نشدان  (2332  و همکاران 
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     ندر  يهدا  مدوش  در ددسيکلوفسفاميد  از مددت  طدوشني  استفاده

 دهدد.  شدکاهد  را يدتناسلد  ايدهد ارگان و دندب وزن تواندمي

 نمدو  و رشدد  و کند ادايج اختاللنيز  باروري ميزان در همچنين

تبريدزي و  در مطالعده عمدواوقلي   . [55]دهدد   تغيير را بعد نسل

 انتهدايي  و ابتددايي  وزن ميدانگين  (، بررسدي 5346همکداران   

 را نشدان  داريمعني سيکلوفسفاميد کاهش گروه ها درخرگوش

خدواني دارد.  داد که با نتايج به دست آمده از اين تحقيدق هدم  

 کده  گروهدي  در وزن دند کده کداهش  ها همچنين بيان نموآن

 تواندد مدي  ،دريافدت نمدوده   تنهايي بهرا  سيکلوفسفاميد داروي

   باشدد  هدا ارگدان  ساير و کليه ،کبد در دارو سمي اثرات از ناشي

. [2]وزن نمايان گشته است  در کاهش صورت به آن نتيجه که

 2355و همکددداران در سدددال  Xiangبدددر اسددداس نتدددايج  

وابسته بده دز باعدآ آسدي  بده مخدا        طورسيکلوفسفاميد به

ها گرديده و لدذا دريافدت غدذا بدا     ويژه رودهدستگاه گوارش به

ها و تحليل رفتن ارگان به علتمشکل مواجه شده و در نهايت 

نتدايج   .[33]دهدد  کاهش وزن رخ مدي نيز آتروفي بافت چربي، 

دهندده بيشدترين   ي حاضر در ارتبا  با تغيير وزن، نشانمطالعه

ي بعدد گددروه  و در مرحلده  Cايش وزن در گدروه ويتدامين   افدز 

 بوده ردموث بسيار آنتي اکسيدان يک C ويتامين. خارخاسک بود

پددروتئين، چربددي،  هددايي نديددرمولکددول آن کددم مقددادير و

وسديله   بده  تخريد   از نوکلئيدک را  اسديدها   و کربوهيددرات 

شدوند،  مدي  ايجداد  طبيعدي  متابوليسم طي که هاي آزادراديکال

آنتدي   ديگدر  مجددد  توليدد  باعدآ  ويتامين اين. کندفاظت ميح

و همکاران    Aruna.[53]گردد مي E ويتامين ندير هااکسيدان

تريبولددوس ( در تحقيقدي کدده بددر روي اثددرات حمددايتي  2339 
هاي صحرايي نر انجام دادند بر روي بيضه در موش ترستريس

گدزارش  افزايش وزن  در خصوصداري را تغييرات آماري معني

افزايش وزن خواني دارد. که با نتايج اين تحقيق هم [3] نمودند

در گروه دريافت کننده خارخاسک توسدط سداير محققدين نيدز     

بده   احتمداشً اين تغييدرات   .[23، 54، 51، 9]گزارش شده است 

هدا نقدش   باشدد. آنددروژن  دليل اثرات آندروژنيک اين گياه مي

هاي ويژه ارگانها بهارگان مهمي را در رشد و تمايز بسياري از

بر اساس نتايج آمداري تغييدرات وزن   . [1]دارند تناسلي ايفا مي

در گددروه سيکلوفسددفاميد بددا سيکلوفسددفاميد ت خارخاسددک و  

داري را نشان داد کده  ارتبا  معني Cسيکلوفسفاميد ت ويتامين 

مثبددت ايددن دو بددر روي اثددرات تحليلددي     راتيتددأثبيددانگر 

 .  سيکلوفسفاميد دارد

در مطالعه حاضر، انديکس تخمداني در گدروه خارخاسدک   

بيشترين و در گروه سيکلوفسفاميد کمتدرين ميدزان را داشدت.    

هداي مختلدف بيدانگر اخدتالف     هرچند آناليز آماري بين گدروه 

دار نبددود ولددي گددروه دريافددت کننددده سيکلوفسددفاميد ت معنددي

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     

( کدداهش قطددر و 5346و همکدداران   فرخددي. [59 ،2] اسددت

هداي تخمدداني   آتروفي تخمدان را ناشي از کداهش فوليکدول  

. مطالعدددات مختلفدددي در خصدددوص اثدددرات  [56]دانسدددتند 

ر دستگاه تناسدلي ندر صدورت گرفتده کده در      سيکلوفسفاميد ب

ها کاهش وزن بيضه عنوان گرديده است. بر اسداس  تمامي آن

تعددداد علددت کدداهش  وزن بيضدده بدده ايددن گزارشددات کدداهش

باشدد کده متعاقد     مدي  هثانوي و اوليه اسپرماتوسيت اسپرماتيد،

ايدن   از تکثير و ممانعت DNA مولکول تأثير سيکلوفسفاميد بر

 فدروس و ليدز  سدميني  هايتوبول آتروفيدهد. يرخ م هاسلول

را نيز از ديگر عوامل احتمالي کاهش  شيديز هايسلول شدن

در اين  احتماشً. [53و  52، 4، 1، 5]اند وزن بيضه معرفي نموده

مطالعه کاهش انديکس تخمدان در گروه سيکلوفسفاميد نيز به 

 .هاي تخمداني رخ داده استعلت کاهش تعداد فوليکول

دست آمده از اين پژوهش انواع مختلدف  بر اساس نتايج به

هاي تخمداني در گروه دريافت کننده سيکلوفسدفاميد  فوليکول

هداي  به شدت کاهش يافته و از طرف ديگدر تعدداد فوليکدول   

و همکداران در سدال    Ghoshآترتيک افزايش را نشان دادندد.  

ايش هاي تخمدداني و افدز  کاهش انواع مختلف فوليکول 2335

روز دريافت سيکلوفسفاميد  24هاي آترتيک را از نتايج فوليکول

خدواني دارد.  که با نتايج تحقيق حاضر هدم  [59]عنوان نمودند 

 يرو(، طدي مطالعده بدر    5346تبريزي و همکداران   عمواوقلي 

مصدرف   از ناشدي  عدوارض  کداهش  بدر  رشدد  هورمدون  ريتدأث 

خرگدددوش،  تخمدددداني هدددايفوليکدددول در سيکلوفسدددفاميد

 هدر  ازاي بده  گدرم ميلدي  533 سيکلوفسفاميد را روزانه به مقدار

بکار بردند. ايشدان بيدان    خوراکي صورت بدن به وزن کيلوگرم

 بدا  شده درمان گروه در تخمداني هايفوليکول داشتند که تعداد

 شداهد  گدروه  بده  نسدبت  داري معندي  طدور  به سيکلوفسفاميد،

 [2]اسدت   افتده ي افدزايش  آترتيک هايفوليکول تعداد و کاهش
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هداي  خواني دارد. کداهش فوليکدول  که با نتايج اين تحقيق هم

تخمدان متعاق  مصرف سيکلوفسفاميد توسط سداير محققدين   

 .[26 ،24، 22، 6، 4]نيز گزارش شده است 

دهندده کداهش   گيري استروژن نشاننتايج حاصل از اندازه

ه بدا  دار ميزان استروژن در گروه سيکلوفسفاميد در مقايسمعني

ها بود. اين نتيجده بيدانگر کداهش اسدتروئيدوژنز در     ساير گروه

کننده سيکلوفسفاميد بوده که با نتايج سداير   هاي دريافتموش

-و همچنين با کاهش تعداد فوليکول [22 ،59، 6، 4]محققين 

هداي آترتيدک در مطالعده    هاي تخمداني و افدزايش فوليکدول  

کولدددوژنز و کددداهش ميددزان فولي  .خددواني دارد هدددم حاضددر 

استروئيدوژنز متعاق  دريافت سيکلوفسفاميد ممکن است در اثر 

نتدايج مطالعددات   .[54]هدا باشدد   کداهش ميدزان گندادوتروفين   

هدا جهدت کداهش    هاي ايدن هورمدون  مختلف که از آگونيست

اثرات جانبي سيکلوفسفاميد استفاده نمدوده تاييدد کنندده ايدن     

 .  [29 ،59]باشد نکته مي

هاي برخي مطالعات کاهش فوليکولوژنز و افزايش فوليکول

هاي گرانولوزا در اثدر  آترتيک را با افزايش ميزان تخري  سلول

. القددا آپوپتددوز در اثددر  [24، 6]انددد آپوپتددوز مددرتبط دانسددته 

دهدد.  سدلول رخ مدي   DNAعلت آسي  به سيکلوفسفاميد به 

هداي  ابوليدت سازي متابوليک بده مت سيکلوفسفاميد در اثر فعال

شددود. آکددرولين، تبددديل مددي   و فعددالف فسفورآميدموسددتارد 

به را داشته و  DNAکنندگي  فسفورآميدموستارد قابليت آلکيله

      متابوليددت سيتوتوکسدديک سيکلوفسددفاميد محسددو     عنددوان

    هداي در  در سدلول  DNAشود. اين متابوليدت بدا تخريد     مي

نمايدد  ها تسدريع مدي  لحال تقسيم، روند آپوپتوز را در اين سلو

 سيسدتم  عملکدرد  در . مطالعات متعددي بيدانگر اخدتالل  [51]
        باشددد. مددي متعاقدد  مصددرف سيکلوفسددفاميد  وداکسيداتيدد

 اکسديداني  آنتدي  دفداعي  سيسدتم  بدا  تداخل طريق از آکرولين

 مسدئول  شدده و  اکسيژن آزاد هايراديکال باعآ توليد هابافت

اکسديداتيو   آندزيم  نيتر مهم. [21]باشد مي سمي اثرات پيدايش

 تواندد مي دارو که اين است پراکسيداز گلوتاتيون ها،تخمدان در

 . تجدويز [24]آنزيم در تخمدان گردد  اين فعاليت کاهش باعآ

 کداهش  منددور  بده  درمداني  شديمي  در طدول  هااکسيدان آنتي

 زدايدي  سدم  و سيکلوفسفاميد تجويز از ناشي اکسيداتيو استرس

. بر اساس نتدايج مطالعده   [55]رسد مي ندر به وريضر ها بافت

Sabik   ميزان فعاليت کاتاشز و سوپراکسيد 2339و همکاران )

ديسموتاز در اثر مصرف سيکلوفسفاميد کاهش و سطح مدالون  

هداي آزاد،  آلدئيد افزايش يافت کده بيدانگر توليدد راديکدال    دي

نان اثرات باشد. آاسترس اکسيداتيو و پراکسيداسيون ليپيدي مي

اکسديدان مدورد   و زنجبيل را به عنوان آنتي Eحمايتي ويتامين 

ارزيابي قرار داده و زنجبيل را بده عندوان يدک داروي گيداهي     

در کداهش اسدترس اکسديداتيو ناشدي از      Eموثرتر از ويتامين 

 .[24]نمودند  سيکلوفسفاميد معرفي

مشاهدات و مطالعات پاتولوژيک در اين تحقيق نشدان داد  

هاي تخمداني  اوليه، ه خارخاسک باعآ افزايش کل فوليکولک

ثانويه و ثالثيه( در گروه دريافت کننده عصاره هيدروالکلي ايدن  

-هاي آتروفيک گرديد کده نشدان  گياه و کاهش تعداد فوليکول

دهنده اثرات مثبت ايدن گيداه در بهبدود عملکدرد تخمدداني و      

ه دريافت کنندده  متعاق  آن دستگاه تناسلي ماده است. در گرو

سيکلوفسفاميد ت خارخاسک نيز نسبت به گروه دريافت کنندده  

سيکلوفسددفاميد، خارخاسددک باعددآ افددزايش نسددبي تعددداد    

هاي استروئيدي موجدود در عصداره   ها گرديد. ساپونينفوليکول

از غدده   LHسدازي هورمدون   تواند از طريق آزادخارخاسک مي

-مچنين ايدن سداپونين  هيپوفيز منجر به توليد آندروژن شود، ه

توانندد باعدآ بهبدود عملکدرد تخمددان و      هاي استروئيدي مي

ها در گروه درمان با اين گياه شوند. اجزا افزايش تعداد فوليکول

-فعال خارخاسک ممکن است به صورت آنزيمي بده آنددروژن  

بده اشدکال    تداً ينهاآندرستنون و اپيهيدروهاي ضعيف مثل دي

 (،Huang 2333  .[21]بديل شدوند  تر مثل تستوسترون تفعال

خارخاسدک   شديميايي  ترکيد   روي بررسدي  و مطالعده  از پس

گلوکوپيرانسيل و فوروستانول -همچون ترسترينيس دي موادي

   را گدزارش نمدود. قسدمت اعددم فوروسدتانول، پروتوديوسدين       

 بدا  ايمداده  عندوان  باشد. بر اساس نتايج آنان فورستانول بهمي

 بدن محيطي هايبافت بوده که در توسترونتس با مشابه اثرات

و همکداران   Gauthaman .گدردد مدي  تبدديل  تستوسترون به

-مثبت اين عصاره را بر رفتارهاي جنسدي رت  راتيتأث( 2332 

 Ganesanو  Gauthamanهاي اخته شده گدزارش نمودندد.   

هدا، خرگدوش و رت   ( در تحقيقي که بدر روي پريمدات  2334 

اين عصاره تواندايي افدزايش برخدي از     داشتند بيان نمودند که

هاي جنسي را داشته که بده علدت دارا بدودن ترکيد      هورمون

باشددد. بددر اسدداس نتددايج ايشددان ميددزان   پروتوديوسددين مددي

هداي درمدان شدده    هيدروتستوسترون در رتتستوسترون و دي
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دار در مقايسه با گروه کنترل نشان داده است. بر افزايش معني

مثبتي که در اين تحقيدق متعاقد     راتيتأث اساس موارد مذکور

مصرف اين گياه در هر دو گروه خارخاسک و سيکلوفسفاميد ت 

بده علدت وجدود ايدن      احتمداشً خارخاسک مشاهده شده است، 

هدا  باشد که باعآ افزايش وزن و تعدداد فوليکدول  ترکيبات مي

  گرديده است.  

 نيدز همانندد خارخاسدک    Cاين تحقيق نشان داد ويتامين 

باعددآ بهبددود اثددرات پاتولوژيددک و افددزايش نسددبي در تعددداد 

هاي تخمداني در گروه دريافت کننده سيکلوفسفاميد و فوليکول

و همکاران  Ghoshگرديد.  Cگروه سيکلوفسفاميد ت ويتامين 

 و آسددکوربيک اسدديد همزمددان نشددان دادنددد کدده مصددرف  

 از ناشدي  کليدوي  و کبدي عوارض بهبود باعآ سيکلوفسفاميد،

آنهدا  . اسدت  شدده  صدحرايي  هداي مدوش  در دارو، اين رفمص

 کوتداه  مصدرف  از حاصدل  مهداري  اثر که کردند بيان همچنين

 در تخمددان  استروئيدوژنيک فعاليت روي سيکلوفسفاميد، مدت

 جلدوگيري  قابدل  آسکوربيک اسيد از استفاده با صحرايي، موش

خواني داشدت.  که با نتيجه حاصل از اين تحقيق هم [59]است 

مهدار   احتمداشً بدا  باشدد کده   يک آنتي اکسيدان مي Cيتامين و

هداي  هاي اکسديداتيو سيکلوفسدفاميد از تخريد  سدلول    آسي 

هاي تخمداني جلوگيري کدرده و  گرانولوزا و در نهايت فوليکول

هدداي باعددآ افددزايش سددطوو اسددتروژن توليدددي از فوليکددول

 گردد. تخمدان مي

نمود کده اسدتفاده از   گيري توان چنين نتيجهدر نهايت مي

-روز باعآ تخري  وسيع فوليکدول  49سيکلوفسفاميد به مدت 

شدود.  هاي تخمدان و کاهش سدطح هورمدون اسدتروژن مدي    

روز بدر روي بافدت تخمددان     13مصرف خارخاسک به مددت  

هداي تخمدداني را   تاثيرات قابل توجهي داشته و تعداد فوليکول

روي افدددزايش داد. مصدددرف همزمدددان ايدددن عصددداره بدددا دا

هاي اوليده،  سيکلوفسفاميد باعآ افزايش وزن و تعداد فوليکول

هداي آترتيدک   ثانويه و ثالثيه تخمدان و کاهش تعداد فوليکول

گرديددد. همچنددين ميددزان اسددتروژن را در سددرم افددزايش داد.  

تغييرات در پارامترهاي مذکور تدا حددود زيدادي مشدابه گدروه      

ن يدک عامدل   بدوده کده بده عندوا     Cدريافت کننده ويتدامين  

توان آن را به عنوان محافدت کننده شناخته شده است. لذا مي

 يک عامل پيشگيري کننده معرفي نمود.

 سپاسگزاري

بدين وسيله نويسدندگان مقالده مراتد  قددرداني خدود را از معاوندت       

نامده  پژوهشي دانشگاه شهيد چمران اهواز جهت حمايت مالي از اين پايان

ين از جنا  آقاي بهداروند و سرکار خانم بهداروندد  دارند. همچنمي را ابراز

 نمايند.که در آزمايشگاه پاتولوژي کمال همکاري را داشتند تشکر مي

 

References 

[1] Aguilar-Mahecha A, Hales BF, Robaire B, Chronic 

cyclophosphamide treatment alters the expression 

ofstress response genes in rat male germ cells. Biol 

Reprod 66 (2002) 1024-1032. 

[2] Amouoghli Tabrizi B, Hajypur B, Khodadadi A, 

Hemmati M.R, Mohajeri A, Preventive effects of growth 

hormone on degeneration of rabbit ovarian follicles 

during cyclophosphamide induced toxicity. J 

Mazandaran Univ Med Sci 17 (2007) 61-68. 

[3] Aruna Bashir M, Tahir Waqas Samee, Bushra Munir, 

Effects Of Tribulus terrestris On Testicular 

Development Of Immature Albino Rats. Biomed J 25 

(2009) 63-68. 

[4] Ataya Kh, Rao El, Rhonda K, Luteinizing Hormone-

Releasing Hormone Agonist Inhibits 

Cyclophosphamide-induced Ovarian Follicular 

Depletion in Rhesus monkeys. Biol Reprod 52 (1995) 

365-372. 

[5] Bagatell CJ, Bremner WJ, Androgens in Men-Uses and 

Abuses. N Engl J Med 334 (1996) 707-14. 

[6] Bokser L, Szende B, Schally AV, Protective Effects Of 

D-Trp6-Luteinizing Hormone-Releasing hormone 

microcapsules against cyclophosphamide-induced 

gonadotoxicity In Female Rats. Br J Cancer 61 (1990) 

861-865. 

[7] Cai L, Hales BF, Robair B, Induction a apoptosis in 

germ cells of adult male rats after exposure 

cyclophosphamide. Biol. Reprod 56 (1977) 1490-1497. 

[8] Cameron DF, Murray FT, Drylie DD, Interstitial 

compartment pathology and spermatogenic disruption in 

testes from impotent men. Anat Rec 213 (1985) 53-62. 

 

http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Amouoghli+Tabrizi
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Hajypur
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Khodadadi
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Hemmati
http://jmums.mazums.ac.ir/search.php?slc_lang=en&sid=1&auth=Mohajeri
http://www.nature.com/bjc/


  و همکاران رضائي سيکلوفسفاميد ناشي از خارخاسک بر تغييرات  تاثير

233 203 

 

[9] Cek S, Turan F, Atik E, Masculinization of Convict 

Cichlid (Cichlasom nigofasciatum) by immersion in 

Tribulus terrestris extract. Aquaculture International 

15 (2007) 109-190. 

[10] Clark E, Brugge J, Integrins and signal transduction 

pathways. Nature Cell Biology 69 (1995) 11-25. 

[11] Das UB, Mallick M, Debnath JM, Ghosh D, Protective 

Effect Of ascorbic acid on cyclophosphamide induced 

testicular gametogenic and androgenic disorders in male 

Rats. Asian J Andro 4 (2002) 201. 

[12] De Jager C, Bornman MS, van der Horst G, The effect 

of p-nonylphenol, an environmental toxicantwith 

oestrogenic properties, on fertility potential in adult 

male rats. Andrologia 31 (1999) 99-106. 

[13] Debnath D, Mandal TK, Study of quinalphos (an 

environmental oestrogenic insecticide) formulation 

(Ekalux 25 E.C.)-induced damage of the testicular 

tissues and antioxidant defence systems in Sprague 

Dawley albino rats. J Appl Toxicol 20 (2000) 197-204. 

[14] DeLeve LD, Cellular target of cyclophosphamide 

toxicity in the murine liver: Role of glutathione and site 

of metabolic activation. Hepatology 24 (1996) 830-837. 

[15] Esfandiari A, Dehghan A, Sharifi S, Najafi B,Vaseli S, 

Effect of Tribulus terrestris extract on ovarian activity 

in immature wistar rat: A Histopathological evaluation. 

J Anim Vet Adv 10 (2011) 883-886. 

[16] Farokhi F, Sadrkhanlou R, Hasanzadeh Sh, 

Sultanalinejad F, Morphological and morphometrical 

study of cyclophosphamide-induced changes in the 

ovary and uterus in the Syrian mice. Iran J Vet Res 8 

(2007) 337-342. 

[17] Gauthaman K, Adaikan PG, Prasad RN, 

Aphrodisiacproperties of Tribulus terrestris extract 

(Protodioscin) in normal and castrated rats. Life Sci 71 

(2002) 1385-1396. 

[18] Gauthaman K, Ganesan AP, Prasad RN, Sexual effects 

of puncturevine (Tribulus terrestris) extract 

(Protodioscin): An Evaluation using a rat model. J 

Altern Complement Med 9 (2003) 257-65. 

[19] Ghosh S, Ghosh D, Chattopadhyay S, Debnath J, Effect 

of ascorbic acid supplementation on liver and kidney 

toxicity in cyclophosphamide treated female Albino rats.  

J Toxicol Sci 24 (1999) 141-144. 

[20] Hosseini A, Zare S, Ghaderi Pakdel F, Ahmadi A, 

Effects of Vitamin E and Ginseng extract on fertility 

changes induced by cyclophosphamide in rats. J Reprod 

Infertil 11 (2010) 227-237.   

[21] Huang JW, Tan CH, Jiang SH, Zhu DY, Terrestrinins a 

and b, two new steroid saponins from Tribulus 

terrestris, J Asian Nat Prod Res 5 (2003) 285-290.  

[22] Jarrell J, E VY, Lai R, Barr E, Ovarian Toxicity Of 

Cyclophosphamide Alone And In Combination With 

Ovarian Irradiation In The Rat. Cancer Res 47 (1987) 

2340-2343. 

[23] Kafashi elahi R, Mousavi Gh, Hejazi S, Khaiat Noori M, 

Kalantari S, The effects of Tribulus terrestris on 

histology and morphometry of rats. Vet J of Islamic 

Azad Uni Tabriz Branch 5 (2011) 1043-1049. 

[24] Lopez SG, Luderer U, Effect of cyclophosphamide and 

buthionine sulfoximine on ovarian glutathione and 

apoptosis. Free Radic Bio Med 36 (2004) 1366-77. 

[25] Martino-Andrade AJ, Morais RN, Spercoski KM, Rossi 

SC, Vechi MF, Golin M, Lombardi NF, Greca CS, 

Dalsenter PR, Effects of Tribulus terrestris on endocrine 

sensitive organs in male and female wistar rats. J 

Ethnophamacol 127 (2009) 165-70. 

[26] Meirow D, Assad G, Dor J, Rabinovici J, The Gnrh 

Antagonist Cetrorelix Reduces Cyclophosphamide- 

Induced Ovarian Follicular Destruction In Mice. Hum 

Reprod 19 (2004) 1294-9. 

[27] Mythili Y,Sudharsan PT, Selvakumar E, Varalakshmi P, 

Protective Effect Of DL-Alpha-Lipoic acid on 

cyclophosphamide induced oxidative cardiac injury. 

Chem-Biol Interac 151 (2004) 9-13. 

[28] Sabik LME, Abd El-Rahman SS, Alpha-Tocopherol and 

ginger are protective on cyclophosphamide-induced 

gonadal toxicity in adult male Albino rats. Basic 

Applied Pathology (BAAP) J 2 (2009) 9-21. 

[29] Somers EC, Marder W, Christman GM, Et Al, Use Of A 

Gonadotropin-Releasing Hormone analog for protection 

against premature ovarian failure during 

cyclophosphamide therapy in women with severe lupus. 

Arthritis Rheum 52 (2005) 2761-7. 

[30] Xiang D, Guo Y, Zhang J, Gao J, Lu H, Zhu S, Wu, W, 

Interlukin–1 receptor antagonist attenuates 

cyclophosphamide–induced mucositis in a murine 

model. Cancer Chemother Pharmacol 67 (2001) 1445-

1453. 

 

http://www.asiaandro.com/
http://www.jtoxsci.org/
http://www.jtoxsci.org/
http://www.jri.ir/En/AuthorsDetail.aspx?id=830
http://www.jri.ir/En/AuthorsDetail.aspx?id=831
http://www.jri.ir/En/AuthorsDetail.aspx?id=832
http://www.jri.ir/En/AuthorsDetail.aspx?id=833
http://www.jri.ir/En/ShowArticle.aspx?id=439
http://www.jri.ir/En/ShowArticle.aspx?id=439
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20JW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14604238
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tan%20CH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14604238
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jiang%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14604238
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhu%20DY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14604238
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hung%2C+JW.+Terrestrinins+a+and+b%2C+two+new+steroid+saponins+from+Tribulus+terrestris%2C+Journal+of+Asian+Ethnology
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00092797
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=Basic+and+applied+pathology&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fgulib.georgetown.edu%2Fnewjour%2Fb%2Fmsg03275.html&ei=CAvBUM2ZLIqD4ATuw4HQDA&usg=AFQjCNGZBFi8FHNFxZZjEQkstkOASDaV0g
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=Basic+and+applied+pathology&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fgulib.georgetown.edu%2Fnewjour%2Fb%2Fmsg03275.html&ei=CAvBUM2ZLIqD4ATuw4HQDA&usg=AFQjCNGZBFi8FHNFxZZjEQkstkOASDaV0g

	ab-Rezaei.pdf
	Rezaei_corrected_proof.pdf

