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مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

فولیکولهای تخمدانی درموشهای سفید کوچک آزمایشگاهی
تحت درمان با بوسولفان
حمیدرضا حسن زاده خانمیری ،1رسول شهروز ،1شاپور حسن زاده ،1غالمرضا نجفی
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 )1گروه علوم پایه ،دانشکده دام پزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
تاریخ دریافت1931/1/42 :
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مطالعه اثرات محافظتی کروسین بر هیستومورفومتری و رشد و آترزی

تاریخ پذیرش1931/6/2 :

مقدمه :استرس اکسیداتیو ناشی از درمان با بوسولفان موجب کاهش قدرت باروری می گردد ،لذا در این تحقیق نقش محافظتی کروسین بر
تغییرات بافت شناسی تخمدان مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها :در این بررسی  03سر موش کوچک آزمایشگاهی نژاد  NMRIبالغ با وزن  55-52گرم در  6گروه مساوی در یک دوره 52
روزه مورد مطالعه قرار گرفتند .گروه کنترل حالل بوسولفان( )DMSO+PBSبه صورت داخل صفاقی( )IPتک دوز به حجم  3/2 mlو گروه کنترل
شم فقط بوسولفان  23 mg/kg ،IPتک دوز ،دریافت کردند .گروه های تجربی شماره  0 ،5 ،2کروسین را به ترتیب با دوزهای mg/kg/day,
 033 ،533 ،233IPبه همراه بوسولفان  23 mg/kg ،IPتک دوز دریافت نمودند .گروه کنترل مثبت فقط کروسین با دوز 033 mg/kg/day, IP
دریافت نمود .پس از پایان دوره درمان حیوانات به وسیله دوز باالی کتامین آسان کشی شدند .تخمدان های چپ جهت مطالعه ریز سنجی بافتی مورد
نمونه برداری قرار گرفتند .داده های حاصله با استفاده از نرم افزار  SPSSو روش آماری  ANOVAیک طرفه و تست تعقیبی  Bonferroniمورد
مقایسه قرار گرفتند و اختالف ها در سطح  P<0.05معنی دار توصیف گردیدند.
یافته های پژوهش :در این مطالعه مشخص شد که خاصیت آنتی اکسیدانتی کروسین قادر است استرس اکسیداتیو القاء شده توسط بوسولفان را
خنثی نموده و موجب رشد بیشتر فولیکول های تخمدانی سالم و کاهش میانگین تعداد فولیکول های آترتیک در مقایسه با گروه دریافت کننده بوسولفان
گردد .ضمناً ،این مطالعه نشان داد که اثر کروسین وابسته به دوز بوده و در اغلب پارامترها با دوز  533 mg/kgدارای اثر بهتری بود.
بحث و نتیجه گیری :مطالعه حاضر نشان داد که کروســـین قـــادر است به طور قابل توجهی از عوارض جانبی مخرب بوسولفان در رشد
فولیکول های تخمدانی را بکاهد.

واژه های کلیدی :کروسین ،بوسولفان ،هیستومورفومتری ،تخمدان ،موش سفید کوچک آزمایشگاهی
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مقدمه
سرطان به عنوان یکی از علل اصلی مرگ و میر در
جهان به شمار می رود که حتی در کشورهای توسعه
یافته هم به طور گسترده قابل مشاهده می باشد .شیمی
درمانی روش متداول درمان سرطان می باشد ،ولی
وجود بعضی از محدودیت ها در تاثیر شیمی درمانی
باعث می شود نتیجه ناموفقی از شیمی درمانی به دست
آید( .)2درمان های مدرن دارویی برای سرطان های
مختلف در بدن شـــناخته شده اند که عوارض جانبی
آن ها آسیب های قابل توجهی به اعضای مختلف بدن
مخصوصاً دستگاه تناسلی وارد می سازد .وظیفه اصلی
تخمدان تولید سلول های جنسی ماده می باشد که
مصرف بوسولفان باعث نقص عملـــکرد تـــخمدان
می گردد( .)5بوسولفان از داروهای آلکیله کننده بوده و
یک دی متان سولفانات می باشد که در شیمی درمانی
به طور گســـترده مورد استفاده قرار می گیرد(.)0
بوسولفان هم چنین جزء داروهای سیتوتوکسیک بوده و
وقتی هیدرولیز می شود گروه های متان سولفونات آزاد
می کند و این متان سولفونات نهایتاً به اسید متان
سولفونیک و تتراهیدروفوران تبدیل می شود که باعث
آلکیله شدن  DNAشده و از همانندسازی  DNAو
ترجمه  RNAممانعت می کند( .)0،2آلکیله شـــدن
 DNAباعث  Cross Linkingهم می گردد و در
نهایت از تکثیر سلول های سرطانی جلوگیری کرده و
نیز باعث آپوپتوز سلول ها از طریــق مســــیر P53
می گردد( .)6،6در مجموع داروهای شیمی درمانی از
قبیل بوسولفان با القای صدمات فولیکولی و آترزی
شدن فولیکول ها( )8باعث کاهش جمعیت فولیکولی و
کیفیت فولیکول ها می گردد .در مطالعات انجام شده
تزریق بوسولفان در موش ها باعث کاهش قابل توجه
تعداد فولیکـــول های تخمدانی و تاخیر در بلوغ
فولیکول های آنترال موش ها و نیز باعث کم شدن
اندازه تخمدان می گردد( .)6از علل اصلی آترزی
فولیکول های تخمــدانی ،آپوپتــــوز در سلول های
گرانولوزای فولیکول های تخمدانی است که به وسیله
داروهای شیمی درمانی از جمـــله بوســولفان اتفاق
می افتد ،که در این زمینه فولیکول های آنترال بیشتر از
بقیه حساس می باشند(.)9
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عدم تعادل بین آنتی اکسیدانت ها و اکسیدانت ها در
بدن باعث ایجاد استرس اکسیداتیو می گردد که برای
کاهـــش اثــــرات استـــرس اکسیداتیو بایستی از
آنتی اکسیدانت ها اســـتفاده کرد .در سال های اخیر
تحقیقات نشان داده که ترکیبات گیاهی می توانند به
عنوان داروهای موثری به عنوان آنتی اکسیدان مورد
استفاده قرار بگیرند(.)23-25
کـــالله گل زعفران شامل مواد شیمیایی متنوعی
می باشد( .)20کروسین  Crocinموجود در زعفران به
عنـــوان کاروتـــنـــوئید گلیکــــوزیله با تاثیر متنوع
فارماکـــولوژیکی می باشــد که از جمله این تاثیرات
می توان حـــفاظت ســـلول های عضله قلبی در
آسیب های هیپوکسی( )20و خاصیـــت حفاظــــتی
آنتی اکسیدانتـــی روی سلول های سرطانی( )22،26و
خاصیـــت ضـــــد افســــردگی( )26،28و خاصیت
ضدالتهابی( )29را نام برد .هم چنــــین مطالعات نشان
داده کروسین دارای ترکیبات  Caretenoid Crocinو
 Monoterpen aldehydesو  Picrocrocinو
 Safranalمی باشد( .)53لذا مطالعه حاضر با هدف
تعیین اثرات محافظتی کروسین بر عوارض سوء درمان
با بوسولفان بر رشد طبیعی فولیکول های تخمدان و
آترزی آن ها انجام گرفت.
مواد و روش ها
در این مطالعه  03سر موش سوری نژاد NMRI
بالغ سالم با سن  8هفته با وزن  55-52گرم از شرکت
مد زیست سامانه پیشرو تهران تهیه گردید و در شرایط
 25ساعت روشنایی و 25ساعت تاریکی در دمای -52
 53درجه سانتی گراد و رطوبت  03-63درصد نگهداری
شدند و محدودیتی از نظر دسترسی به آب و غذا
نداشتند.
موش ها به طور تصادفی به  6گروه  2تایی تقسیم
شدند.
گـــروه کــــنترل ،حـــــالل (BSFبوسولفان)
را شـــامل حجـــم بــــرابر  DMSOو 3/2( PBS
میلی لیتر به صورت داخل صفاقی) تک دوز دریافت
نمود.
گروه کنترل شم BSF ،را با دوز  23 mg/kg, IPبه
صورت تک دوز دریافت نمود.
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نمودار شماره  .1مقایسه میانگین تعداد فولیکول های مقدماتی در گروه های مختلف()Mean±Se
عالمت های نامشابه نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در سطح  P<0.05می باشد.
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گروه های تجربی شماره  5 ،2و  0به ترتیب
کروسین را با دوزهای  533 ،233 mg/kg/day ،IPو
 033همراه با  BSFبا دز  23 mg/kg ،IPبه صورت
تک دوز دریافت نمودند.
گروه کنترل مثبت فـــقط کـــروسیــــن با دوز
 033 mg/kg/dayبه صورت داخل صفاقی دریافت
نمودند.
بعد از  52روز تیمار ،موش ها به وسیله کتامین 23
درصد(محصول انستیتو پاســــتور ایــــران) به میزان
 62 mg/kgو زایـــالزین  5درصد(محصول انستیتو
پاستور ایران) به میزان  0 mg/kgبی هوش شده و
سپس با دز بـــــاالی داروی بی هـــــــوشی
کتـــــامین( )283 mg/kgآسان کشی شدند و
تخمدان های چپ جهت مطالعه بافت شناسی در
محلول ثبوتی(فرمالین بافری  23درصد) قرار داده شدند
و پس از اطمینان از ثبوت بافتی ،با پارافین قالب گیری
شده و در مرحله بعدی توسط میکروتوم از بافت های
تخمدانی مقاطع سریالی به ضخامت  2-6میکرومتر
تهیه و پس از رنگ آمیزی با روش هماتوکســـیلین-
ائوزین فولیکول های تخمدانی در مراحل مختلف رشد
شامل مقدماتی ،اولیه ،ثانویه ،ثالث و گراف مورش
شمارش قرار گرفتند .هم چنین فولیکول های آترتیک
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به دو شکل پیش آنترال و آنترال شمارش شدند.
داده های حاصله با اســتفاده از نـــرم افــــزار
 SPSS vol.16و روش آماری  ANOVAیک طرفه
و تست تعقیبی  Bonferroniمورد مقایسه آماری قرار
گرفتند و اختالف بین گــــروه ها در ســطح P<0.05
معنی دار توصیف گردید و تمامی داده ها با میانگین و
معیار خطا نشان داده شدند.
یافته های پژوهش
نتایج ریز سنجی فولیکول های مختلف تخمدانی
نشان داد که میانگین تعداد فولیکول های مقدماتی در
گروه های دریافت کننده بوسولفان همراه با کروسین
 033 mg/kgو 533و  233نسبت به گروه بوسولفان
افزایش داشت که این افزایش در گــــروه های
دریافت کننده بوســــولفان به همراه کروسیـــــن
 033 mg/kgو  533دارای اختالف معنی داری
بود( .)P<0.05گروه های دریافت کننده بوسولفان
همراه با کروسین  033 mg/kgو  533و  233نسبت
به گروه کنترل کاهش نشان دادند که این کاهش
دارای اختالف آماری معنی داری بود( .)P<0.05هم
چنین نشان داده شد که گروه کروسین 033 mg/kg
نسبت به گروه کنترل دارای اختالف معنی دار
بود(()P<0.05نمودار شماره ()2تصاویر شماره .)C-2
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نمودار شماره  .2مقایسه میانگین تعداد فولیکول های اولیه در گروه های مختلف()Mean±Se
عالمت های نامشابه نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در سطح  P<0.05می باشد.

همراه کروسین  033 mg/kgفاقد اختالف معنی دار
بود .هم چنین نشان داده شد که میانگین تعداد
فولیـــکول هـــــای ثانویه در گروه دریافت کننده
کروسیـــن  033 mg/kgبا گـــروه کنترل اختالف
معنی داری نداشت(نمودار شماره ()0تـــصاویر شماره
.)F-2

نتایج مطالعه حاضر مشخص نمود که میانگین تعداد
فولیکول های ثانویه در گروه های دریافت کننده
بوسولفان به همراه کروسین  033 mg/kgو  533و
 233نسبت به گروه دریافت کننده بوسولفان دارای
افزایش معنی داری بودند( ،)P<0.05در حالی که نسبت
به گروه کنترل فقط گروه دریافت کننده بوسولفان به

53

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.4.35

ارزیابی نتایج فولیکول های تخمدانی اولیه نشان داد
که میانگین تعداد این فولیکول ها در گروه های
دریافت کننده بوسولفان به هـــمراه کروســــین
 033 mg/kgو  533نسبت به گروه دریافت کننده
بوسولفان افزایش معنی دار داشت( ،)P<0.05ولی گروه
دریافت کننده بوســـولفان همــــراه با کروســـــین
 233 mg/kgنسبت به گروه دریافت کننده بوسولفان
فاقد افزایش معنی داری بود .هم چنین مشخص گردید
هر سه گروه دریافت کننده بوسولفان به همراه کروسین
 033 mg/kgو  533و  233نسبت به گروه کنترل
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دارای کاهش با اختالف معنی داری بودند(.)P<0.05
گروه دریافت کننده بوســــولفان به همراه کروسین
 033 mg/kgبا گروه دریافت کننده بوسولفان به همراه
کروسین با دز  533 mg/kgاختالف معنی داری نداشت
ولی نسبت به گروه دریافت کننده بوسولفان به همراه
کروسین  233 mg/kgدارای افزایــــش با اختالف
معنی دار بود( .)P<0.05هم چنین نشان داده شد که
گروه دریافت کننده کروسین  033 mg/kgنسبت به
گروه کنترل دارای اختالف معنی داری نبود(نمودار
شماره ()5تصاویر شماره .)A-2
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نمودار شماره  .3مقایسه میانگین تعداد فولیکول های ثانویه در گروه های مختلف()Mean±Se
عالمت های نامشابه نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در سطح  P<0.05می باشد.

مطالعه حاضر نشان داد که میانگین تعداد
فولیکولهای ثالث در گروه دریافتکننده بوسولفان به
همراه کروسین  033 mg/kgو  533و  233نسبت به
گروه دریافت کننده بوسولفان دارای افزایش معنی داری
بود( )P<0.05و گروه دریافت کننده بوسولفان به همراه
کروسین  033 mg/kgو  533نسبت به گروه کنترل
×

اختالف معنی داری نداشت ولی گروه دریافت کننده
بوسولفان به همراه کروسین  233 mg/kgنسبت به
گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان داد .گروه
دریافت کننده کروسین  033 mg/kgنسبت به گروه
کنترل دارای اختالف معنی داری نبود(نمودار شماره )0
(تصاویر شماره .)A-2
×

×
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نمودار شماره  .4مقایسه میانگین تعداد فولیکول های ثالث در گروه های مختلف()Mean±Se
عالمت های نامشابه نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در سطح  P<0.05می باشد.

نسبت به گروه کنترل دارای کاهـــــش با اختالف
معنی داری بود( ،)P<0.05و هر ســــه گـــروه
دریافت کننده بوسولفان به همراه کروسین فاقد اختالف
معنی داری با یکدیگر بودند .گروه دریافت کننده
کروســـــین  033 mg/kgبا گروه کنترل فاقد
اختالف معــنی داری بود(نمودار شماره ()2تصــــاویر
شماره .)D-2

این مطالعه نشان داد میانگین تعداد فولیکول های
گراف در گروه های دریافت کننده بوسولفان به همراه
کروسین  033 mg/kgو  533و  233نسبت به گروه
دریافت کننده بوسولفان افزایش پیدا کرده که دارای
اختالف معـــنی داری بودند و در گروه هــــای
دریافت کننده بوسولفان به همراه کروسین فقط گروه
دریافت کننده بوسولفان با کروسین 233 mg/kg
53
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عالمت های نامشابه نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در سطح  P<0.05می باشد.

افزایش معنی دار نشان داد( .)P<0.05هم چنین هر سه
گروه دریافت کننده بوسولفان به همراه کروسین
 033 mg/kgو  533و  233نسبت به هم اختالف
معنی داری نداشتند .گروه دریافت کنــــــنده کروسین
 033 mg/kgنسبت به گروه کنتـــرل فاقد اختالف
معـــنی داری بــــود(نمودار شماره ()6تصاویر شماره
.)E-2

مطالعه حاضر نشـــان داد که میانگیـــن تعداد
فولیکول های آتـــرتیک پیش آنترال در گروه های
دریافت کننده بوسولفان به همـــراه کروسیــــن
 033 mg/kgو  533و  233نسبت به گروه دریافت
کننده بوسولفان دارای کاهش معنی داری بودند و این
اختالف نسبت به گروه کنترل فقط در گروه دریافت
کننده بوسولفان به همراه کروسین 233 mg/kg
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نمودار شماره  .6مقایسه میانگین تعداد فولیکول های آترتیک پیش آنترال در گروه های مختلف()Mean±Se
عالمت های نامشابه نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در سطح  P<0.05می باشد.

گروه کنترل نیز دارای افزایش با اختالف معنی دار
بودند و نیز هر سه گروه دریافت کننده بوسولفان به
همراه کروسین  033 mg/kgو  533و  233نسبت به
هم اختالف معنی دار نشان دادند و هم چنین گروه
دریافت کننده کروسین  033 mg/kgنسبت به گروه
کنترل دارای افزایش با اختــــالف معـــنی داری
بود(()P<0.05نمودار شماره ()6تصاویر شماره .)B-2

این مطــــالعه نشـــان داد که میانگین تعداد
فولیکول های آترتیک آنترال در گروه های دریافت
کننده بوسولفان به همراه کروسین  033 mg/kgو 533
و  233نسبت به گروه دریافت کننده بوسولفان کاهش
پیدا کرده بود و این کاهش دارای اختالف معنی داری
بود و هم چنین هر سه گروه دریافت کننده بوسولفان به
همراه کروسین  033 mg/kgو  533و  233نسبت به
04
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Control
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نمودار شماره  .5مقایسه میانگین تعداد فولیکول های گراف در گروه های مختلف()Mean±Se

دوره بیست و هفت ،شماره چهارم ،مهر 89

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

∞
#

8

×

7

×*
*
+

5
4
3
2
1

Antral Atretic Follicle

6

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.4.35

9

0
Cr400

Bsf+Cr100 Bsf+Cr200 Bsf+Cr400

Bsf

Control

عالمت های نامشابه نشان دهنده وجود اختالف معنی دار در سطح  P<0.05می باشد.

تصاویر شماره  .1برش عرضی تخمدان ها در گروه های مختلف آزمایشی ،تصویر  :Aگروه کنترل ،که پیکان زرد فولیکول مقدماتی ،پیکان قرمز
فولیکول اولیه ،پیکان سفید فولیکول ثالث را نشان می دهند .تصویر  :Bگروه کنترل شم ،که پیکان زرد فولیکول آترتیک آنترال را نشان می دهد.
تصویر  :Cگروه بوسولفان به همراه کروسین  ،111 mg/kg/dayکه پیکان زرد فولیکول مقدماتی را نشان می دهد .تصویر  :Dگروه بوسولفان
به همراه کروسین  ،211 mg/kg/dayکه پیکان های زرد فولیکول های گراف و پیکان قرمز عروق خونی را نشان می دهند .تصویر  :Eگروه
بوسولفان به همراه کروسین  ،411 mg/kg/dayکه پیکان زرد فولیکول آترتیک پیش آنترال را نشان می دهد .تصویر  :Fگروه کروسین

 ،411 mg/kg/dayکه پیکان زرد فولیکول ثانویه را نشان می دهد(رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین ،درشت نمائی .)111x

مقدماتی ،اولیه ،ثانویه ،ثالث و گراف نسبت به گروه
کنترل گردید ،در حالی که استفاده از کروسین با دزهای
 533 ،233و  033میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن

بحث و نتیجه گیری
در این مطالعه مشخص شد که استفاده از بوسولفان
در شیمی درمانی موجب کاهش جمعت فولیکول های

04
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بدن به همراه بوسولفان موجب افزایش فولیکول های
در حال رشد نسبت به گروه بوسولفان شد که در اغلب
موارد با گروه کنترل دارای اختالف معنی دار
بود( .)P<0.05بر اســـــاس گزارشات قبلی داروهای
سایتوتوکسیک آسیب های برگشت ناپذیری بر روی
غدد جنسی می گذارند( )52و اغلب آنتی اکسیدانت ها
دارای اثرات محافطتی بوده و تنش های اکسیداتیو و
اثرات منفی اکسیدانت ها را تعدیل می بخشند( .)55در
جنس ماده کاهش تنش اکسیداتیو می تواند به صورت
بالقوه تخریب ناشی از  ROSرا کاهش داده( )50و در
نتیجه باعث حفظ تعداد و کیفیت اووسیت و فولیکول
گردد( .)50مطالعات گذشته نشان داده اند که تجمع
 ROSدر سلول می تواند منجر به اختالل در عملکرد
سیستم آنتی اکسیدانتی و آپوپتوز گردد( .)52یافته ها
ثابت کرده که سلول های مختلف حساسیت های
متـــفاوتی نسبــت به داروهای شیمی درمانی نشان
می دهند .سلول های گرانولوزای فولیکول های در حال
رشد ،سلول های فعال از نظر تقسیم میتوز بوده ولی
اووســـیت ها در مراحل پایانی رشـــد فولیکول و
تخمک گذاری به عنوان سلول در حال تقسیم محسوب
می شوند .هم چنین تایید شده سلول های سوماتیک
تخمدانی که از لحاظ میتوزی فعال هستند ،بیشتر مورد
تهاجم داروهای شیمی درمانی قرار می گیرند ولی
اووسیت ها که در مرحله دیکتیوتن تقسیم میوز متوقف
شده اند و در درون فولیکول های نابالغ در حال رشد
قرار دارند ،کمتر تحت تاثیر داروهای شیمی درمانی قرار
می گیرند( .)56البته مطالعات ثابت کرده سلول های
گرانولوزا در همه فولیکول های پیش آنترال و آنترال به
سرعت دچار نابودی می گردند که به احتمال زیاد ناشی
از اســــترس اکسیداتیو و شکستن پیوندهای DNA
می باشد( .)56هم چنیــــــن مطالعات نشان داده
گنادوتروپین ها و استروژن ها از فاکتورهای بقاء برای
سلول های فولیکولی هستند .در حقیقت فولیکول هایی
که نسبت آندروژن به استروژن باال داشته باشند ،به
آپوپتوز حساسترند .استروژن ها باعث رشد فولیکولی و
آندروژن ها آترزی فولیکولی را القاء می کننــــد(.)26
چنان چه فولیکول های بزرگ تر و حفره دار دچار
آترزی شوند ،عالئم تخریب از سلول های دانه دار
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شروع شده و بعداً قسمت های دیگر را درگیر می کند.
در سلــــول هــــای دانه دار ،هسته پیکنوزه شده و
سلول های گرانولوزا از غشاء پایه جدا می شوند و
گسیختگی بین آن ها ایجاد می گردد و ورقه بازال
سوراخ شده و در نهایت ماکروفاژها در فولیکول ها
ظاهر می شوند( ،)58ولی اگر فولیکول های کوچک تر
دچار آترزی شوند ،در ابتدا اووسیت چروکیده شده و
فاگوسیته می گردد(.)59
آترزی فولیکول های پیش آنترال غیر وابسته به
گنادوتروپین ها بوده و مستقل از محور هیپوتاالموسی
هیپوفیزی -گنادی می باشد و بر عکس آترزیفولیکول های آنترال وابسته به گنادوتروپین ها بوده و
متاثر از محــــور هیپوتاالموسی-هیپوفیزی -گنادی
می باشد .مطالعات حاضر نشان داد بوسولفان و
کروسین به هر دو فولیکول های آنترال و پیش آنترال
تاثیر می گذارند ،بنا بر این هورمون های گنادوتروپین
هیچ تاثیری در عملکرد این داروها نداشته و بوسولفان و
کروسین در هر مرحله از رشد فولیکول ها می توانند
تاثیر داشته باشند.
در مطالعه حاضر ارزیابی فولیکول های آترتیک
پیش آنترال و آنترال مشخص کرد که بوسولفان
جمعیت فولیکول های آترتیک را افزایش داده و با گروه
کنترل دارای اختالف معنی داری بود( .)P<0.05در
حالی که کروسین با هر سه دز  233و  533و 033
میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به همراه
بوسولفان جمعیت فولیکول های آترتیک را کاهش داد
که با گروه بوســــولفان دارای اختالف معنی دار
بود( .)P<0.05هم چنین مشاهده شد که کروسین با دز
 033میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در رابطه
با فولیکول های آترتیک آنترال دارای عملکرد بهتری
بود.
رادیکال های آزاد با اکسید نمودن و آسیب رسانی
به ساختار اسید نوکلئیک تخمک و فولیکول های در
حال رشــــد در تخمدان از رشد فولیکولی جلوگیری
می کنند( .)03از این نکته به خوبی مشخص گردیده
است که کاهش ظرفیت آنتی اکسیدانتی بافت های
مختلف به ویژه تخمدان و افزایش تنش اکسیداتیو
باعث تشدید و القاء آترزی در سطح فولیکول های
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آنترال می گردد که این مسئله به نوبه خود میزان
تخمک گذاری را به میزان زیادی کاهش می دهد.
گونه های فعال اکسیژن( Reactive Oxygen
 )Speciesدر شروع آپوپتوز به وسیله مواد سمی
مختلف در فولیکول های آنترال و سلول های گرانولوزا
نقش دارند .بنا بر این هر ماده ای که بتواند  ROSرا در
بافت تخمدانی افزایش دهد موجبات اختالل رشد
فولیکولی و تخمک را فراهم خواهد آورد ،در نتیجه به
منظور کاهش تنش اکسیداتیو ناشی از داروهای شیمی
درمانی میتوان از عناصر آنتی اکسیدانتی استفاده کرد،
چون باعث برقراری تعادل در میزان رادیکال های آزاد
می گردند .نهایتاً کاهش تنش اکسیداتیو می تواند به
صورت بالقوه تخریب ناشی از  ROSرا کاهش داده و
باعث حفظ کیفیت و کمیت فولیکول ها گردد.
نتایج حاصل از این تحقیق ثابت نمود بوسولفان به
عنوان یک عامل دخالت کننده در آسیب های وارده به
اووسیت و سلول های گرانولوزا می باشد و کروسین هم
به عنوان یک دارو یا آنتی اکسیدانت با منشاء گیاهی با
یک الگوی وابسته به دز می تواند آسیب های وارده
توسط بوسولفان را کاهش دهد.
بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه مشخص گردید
بوسولفان موجب کاهش شدید جمعیت همه رده های
فولیکولی و افزایش آترزی در آن ها می گردد .در
بررسی کمی جمعیت فولیکولی مشخص گــــردید که

به کار گیری کروسین در یک الگوی وابسته به دز
موجب کاهش معنی دار تخریب فولیکولی در مقایسه
با گروه دریافت کننده بوسولفان می شود .بیشترین
نجات فولیکولی در اکــثر مــــوارد در گروهی که
کروسین  033 mg/kg/dayدریافــــت کرده بودند
مشاهده گردید که نشان دهنده خاصیت آنتی اکسیدانی
کروسین در دز باال بود .لذا برای کاهش اثرات مخرب
بوسولفان ،از کروسین به عنوان داروی با منشاء گیاهی
همراه با بوسولفان استفاده گردید .کروسین می تواند
روند فولیکولوژنز را بهبود بخشیده و از افزایش تعداد
فولیکول های آترتیک جلوگیری نماید .بنا بر این،
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Protective Effect of Crocin on Histomorphometry Growth
and Atresia of Ovarian Follicles among Laboratory
Rats treated with Busulfan
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Abstract
Introduction: Busulfan-related oxidative
stress reduces fertility; therefore, this study
aimed to investigate the protective role of
crocin on ovarian histological changes.

test. A P-value less than 0.05 were
considered statistically significant. Ethics
code: AECVU-192-2019

Materials & Methods: This study was
conducted on 30 adult NMRI rats weighing
22-25 g in 6 equal groups in a 21-day
period. The control group received a single
dose (0.1 ml) of busulfan solvent
(DMSO+PBS) intraperitoneally (IP) and
the sham control group were subjected to a
single dose of IP busulfan (10 mg/kg).
Moreover, the experimental groups of 1, 2,
and 3 received crocin intraperitoneally with
doses of 100, 200, 400 mg/kg/day,
respectively along with a single dose of
busulfan (10 mg/kg). The positive control
group received only crocin intraperitoneally
at a dose of 400 mg/kg/day. After the end
of the treatment period, animals were
euthanized with a high-dose of ketamine.
Left ovaries were used for the
histomorphometric study. The data were
analyzed using SPSS software (version19)
through a one-way ANOVA and Bonferroni

Findings: This study showed that the
antioxidant properties of crocin could
neutralize the busulfan-related oxidative
stress which resulted in the growth of more
healthy ovarian follicles and reduced the
mean number of Atretic follicles, compared
to the group received busulfan. Moreover,
this study revealed dose-depended effects
of crocin which indicated a significant
benefit on the majority of parameters with a
dose of 200 mg/kg.
Discussion & Conclusions: The present
study showed the remarkable ability of
crocin in reducing the adverse effects of
busulfan on the growth of ovarian follicles.
Keywords:
Busulfan,
Crocin,
Histomorphometry, Laboratory rat, Ovary
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