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Protective Effects of Boswellia Thurifera Aqueous Extract against
Cisplatin-Induced Cytotoxicity on Sperm Quality in Mice

Introduction: Cisplatin (CIS) is among the chemotherapeutic agent.
However, its use is limited due to side effects, such as impairment in the
spermatogenesis process. On the other hand, Boswellia Thurifera has
protective effects on the reproductive system. Therefore, the present
study aimed to investigate the protective effect of Boswellia Thurifera
aqueous extract against cisplatin-induced cytotoxicity on sperm
parameters in mice.
Material & Methods: In this experimental study, 32 male mice were
divided into four groups (n=8). The first group (the control group) was
given isotonic saline for 35 consecutive days. Boswellia thurifera
aqueous extract was orally administered to the second group at the dose
of 500 mg/kg/day for 35 consecutive days without CIS. The mice in the
third group were treated with an intraperitoneal injection of CIS (5.5
mg/kg). Finally, the last group received CIS and Boswellia thurifera
aqueous extract together at the same doses. On the next day, after the last
injection, body and testis weight, as well as sperm count, motility,
viability, and morphology were evaluated.
(Ethic code: 10210501972004)
Findings: CIS alone led to a significant reduction in sperm motility,
viability, and morphology, compared to the control group (P<0.001).
However, CIS+Boswellia thurifera aqueous extract and Boswellia
thurifera aqueous extract alone increased the sperm count, motility, and
viability; moreover, they decreased the abnormal sperms, compared to
the CIS group (P<0.001).
Discussion & Conclusion: The results of the current study demonstrated
that CIS decreased sperm quality, and the coadministration of Boswellia
thurifera aqueous extract reduced CIS-induced cytotoxicity and
improved the sperm quality. In conclusion, the Boswellia thurifera
aqueous extract is useful for the reduction of limitationthe toxic effects
of CIS and improvement of the parameters of sperm quality.
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 ،محمدعلی ابراهیمی سعادتلو ،1ابوالفضل حاجی بمانی شورکی

 1گروه علوم پایه ،دانشکدۀ دامپزشکی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،تبریز ،ایران
 2گروه علوم درمانگاهی ،دانشکدۀ دامپزشکی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران

اطالعات مقاله
نوع مقاله :پژوهشی
تاریخ دریافت1400/02/29 :
تاریخ داوری1400/04/05 :
تاریخ پذیرش1400/10/01 :
نویسنده مسئول:
ابوالفضل حاجی بمانی شورکی
گروه علوم درمانگاهی ،دانشکدۀ
دامپزشکی ،دانشگاه تبریز ،تبریز،
ایران

چکیده
مقدمه :سیسپالتین ازجمله داروهای شیمیدرمانی است؛ اما استفاده از آن به علت عوارض جانبی ازجمله تداخل در فرایند
اسپرماتوژنز محدودشده است .از سویی ،کندر آثار بهبودی بر دستگاه تولیدمثل دارد؛ بنابراین ،هدف مطالعۀ حاضر بررسی
تأثیر حمایتی عصارۀ آبی کندر بر میزان سمیت سلولی سیسپالتین روی شاخصهای اسپرم در موش سوری بود.
مواد و روش ها :برای انجام این مطالعه 32 ،سر موش سوری بهطور تصادفی به  4گروه  ۸تایی تقسیم شدند :گروه اول
گروه کنترل بود که تنها محلول نرمال سالین به مدت  35روز دریافت کرد؛ به گروه دوم ،تنها عصارۀ آبی کندر با دوز 500
میلیگرم/کیلوگرم به مدت  35روز گاواژ داده و به گروه سوم ،داروی سیسپالتین با دوز  5/5میلیگرم/کیلوگرم به روش
داخل صفاقی تزریق و به گروه چهارم داروی سیسپالتین به همراه عصارۀ آبی کندر با همان دوزها داده شد .روز بعد از
آخرین تزریق ،وزن بدن و بیضه ،تعـداد ،تحـرک ،میزان زنده ماندن و مورفولوژی اسپرمها ارزیابی گردید.
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تأثیر حمایتی عصارۀ آبی کندر بر میزان سمیت سلولی سیسپالتین روی کیفیت اسپرم در

یافتهها :سیسپالتین بهتنهایی موجب کاهش تحرک ،زندهمانی و مورفولوژی طبیعی اسپرمها در مقایسه با گروه کنترل شد
()P>0.001؛ اما سیسپالتین به همراه کندر و گروه کندر بهتنهایی باعث افزایش تحرک ،غلظت و زندهمانی و کاهش
اسپرمهای غیرطبیعی در مقایسه با گروه سیسپالتین گردید (.)P>0.001

سمی سیسپالتین روی اسپرم کاهش مییابد و باعث بهبودی شاخصهای اسپرم میگردد؛ درنتیجه ،استفاده از عصارۀ آبی
کندر بهمنظور کاهش آثار سمی سیسپالتین و بهبود کیفی مؤلفههای کیفی اسپرم سودمند است.
واژههای کلیدی :اسپرم ،سیسپالتین ،کندر ،موش سوری
 استناد :قربانی ،هادی؛ ابراهیمی سعادتلو ،محمد علی؛ حاجی بمانی شورکی ،ابوالفضل؛ تأثیر حمایتی عصارۀ آبی کندر بر میزان سمیت سلولی سیسپالتین
روی کیفیت اسپرم در موش سوری .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم ،اردیبهشت 1401؛.19-2۸ :)1(30

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.1.19
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مقدمه
درمان بسیاری از سرطانها همچون سرطان بیضه ،تخمدان،

است (.)11 ،12

برای سرطان بخشهای درونریز بدن ازجمله تخمدان و

ضدمیکروبی ،آنتیاکسیدانی و داشتن ضرر کمتر نسبت به

بیضه است که میزان موفقیت آن در درمان سرطان بیضه 90

ترکیبات شیمیایی ،استفادۀ گستردهای پیدا کردهاند .در

درصد است ( .)2-5سازوکار عمل ضدسرطانی این دارو

طب سنتی ،استفاده از گیاهان دارویی متداولترین روش

بهخوبی شناختهنشده؛ اما بیانشده است که با اتصال به

برای درمان بیماریها در جوامع بشری بوده است .در

 ،DNAبه شکلگیری اتصاالت متقاطع درونرشتهای و

سالهای اخیر ،تحقیقات بسیاری در ارتباط با آثار گیاهان

بینرشتهای منجر میشود ( .)1اتصاالت متقاطع باعث ایجاد

مختلف روی باروری پستانداران ،بافت بیضه و محور

نمونههای معیوب  DNAمیگردد و درنتیجه ،سنتز  DNAو

هورمونی هیپوفیز-گناد انجامشده است .کندر ازجملۀ این

رونویسی روی آن متوقف میشود ( .)6در سلولهایی که

گیاهان است ( .)13-17کندر صمغ رزینی است که از

تقسیم سریع دارند؛ مانند سلولهای سرطانی ،اتصاالت

درخت بنه ) (Boswellia Thuriferaتهیه میشود .این

متقاطع میتواند آسیب بیشتری به  DNAوارد کند.

گیاه در طب سنتی طبیعت گرم و خشک دارد و بومی

آسیبهای خفیفی که به DNAوارد شود ،قابل ترمیم

نواحی مختلف نظیر ایران ،شمال آفریقا و هند است .از

هستند؛ اما آسیبهای گسترده به ضایعات غیرقابلبرگشت

کندر بهعنوان ضدالتهاب ،ضدآرتریت و مسکن در درمان

و مرگ سلولی منجر میشوند .القای آپوپتوز نیز یکی

بیماریهای مزمن روده ،آسم ،ادم مغزی و سایر بیماریها

دیگر از سازوکارهای سلولی سیسپالتین در از بین بردن

استفادهشده است ( .)1۸-20در مطالعهای که به بررسی اثر

سلولهای سرطانی است (.)7

کندر روی دستگاه تولیدمثل و باروری موشهای نر بالغ

الکیلهکننده دارد و موجب تغییرات بیوشیمیایی و بافتی در

افزایش داد ( .)21عالوه بر این ،میزان النهگزینی و تعداد

بیضه ازجمله اپیتلیوم ژرمینال میگردد (.)۸ ،9

جنینهای زنده نیز افزایش یافت که احتماالً به علت

سیسپالتین یک درمان اصلی برای سرطان بهشمار

افزایش حرکت و تراکم اسپرم است؛ همچنین افزایش

میرود؛ اما استفاده از آن به علت عوارض جانبی شدید

معنیداری در حرکت اسپرم و دم اپیدیدیم در گروه

آن محدودشده است .عوارض جانبی درمان با

درمان دیده شد (.)21

سیس پالتین شامل تهوع ،استفراغ ،کاهش تولید

با توجه به اینکه تاکنون مطالعهای برای تأثیر کندر

سلولهای خونی و پالکت ها از مغز استخوان ،کاهش

بهمنظور کاهش آسیبهای روی اسپرم ناشی از درمان با

پاسخ به عفونتها (سرکوب ایمنی) ،آسیب به کلیهها،

سیسپالتین انجامنشده است؛ بنابراین ،مطالعۀ حاضر با

اعصاب و دستگاه شنوایی و تداخل در فرایند

هدف بررسی تأثیر محافظتی کندر روی مؤلفههای اسپرم

اسپرماتوژنز است (.)3 ،10

متعاقب شیمیدرمانی با استفاده از سیسپالتین در موش

سازوکار های گوناگونی مطرح شده که آپوپتوز و
شکست زنجیرهای  DNAازجملۀ مهم ترین آن ها است.
مصرف سیس پالتین در نمونههای حیوانی به ایجاد

مواد و روش ها
برای انجام این مطالعه 32 ،سر موش سوری نژاد

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.1.19

دربارۀ نحوۀ آسیب رساندن این دارو بر اسپرماتوژنز

سوری صورت گرفته است.
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سیسپالتین الکیلهکننده نیست؛ اما خاصیت

انجام شد ،مصرف خوراکی کندر باروری را در موشها

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

ریه ،مثانه و لنفومها است ( .)1مصرف عمدۀ سیسپالتین

امروزه ،گیاهان دارویی به علت خاصیت

تاثیر حمایتی عصاره آبی کندر روی کیفیت
اسپرم در موش سوری

سیسپالتین ازجمله داروهای شیمیدرمانی مؤثر در

اسپرم های غیرطبیعی و کاهش تحرک اسپرم منجر شده

22

آزمایشگاهی ،در شرایط استاندارد با دمای ،22°C

کمک نمک سولفات سدیم ،آمادۀ تزریق به دستگاه

رطوبت حدود  60درصد و با سیکل نوری  12ساعت

 GC/MSگردید (.)2۸ ،29

روشنایی و  12ساعت تاریکی نگهداری شدند .آب و غذا

آنالیز کندر استفادهشده در این پژوهش :برای

بهصورت آزاد در دسترس بود .همۀ مراحل آزمایش در

شناسایی ترکیبات شیمیایی و مواد مؤثر عصارۀ گیاه

آزمایشگاه دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

کندر ،از دستگاه کروماتوگراف گازی-طیفسنج جرمی

واحد تبریز ،بر اساس قوانین بینالمللی نگهداری و

( )GC/MSاستفاده شد که شامل کروماتوگرافی گازی

مراقبت از حیوانات و با نظارت کمیته پژوهشی با کد

مدل  7890Bو طیفسنج جرمی مدل  5977Aساخت

شناسۀ  10210501972004انجام گردید.

شرکت  Agilentآمریکا ،مجهز به سامانۀ تزریقی از نوع

موشها بهطور تصادفی به  4گروه  ۸تایی تقسیم

 split/splitlessو مدل یونیزاسیون بمباران الکترونی بود و

شدند :گروه اول (گروه کنترل) ،تنها محلول نرمال سالین

کتابخانههای جرمی مربوط به  NISTو  WILEYداشت.

به مدت  35روز دریافت کرد و به گروه دوم ،تنها عصارۀ

بهمنظور آنالیز ترکیبات مدنظر ،از ستون  HP5-MSبه

کندر با دوز  500میلیگرم/کیلوگرم به مدت  35روز

طول  60متر با قطر داخلی  0/25میلیمتر و ضخامت فیلم

گاواژ داده ( )15 ،22 ،23و به گروه سوم ،داروی

 0/25میکرومتر استفاده شد .دمای محل تزریق ،دمای

سیسپالتین با دوز  5/5میلیگرم/کیلوگرم به روش داخل

 Interfaceو دمای محل یونیزاسیون به ترتیب روی ،2۸0

صفاقی تزریق شد ( .)24-26گروه چهارم عالوه بر

 290و  230درجۀ سانتیگراد تنظیم گردید .برنامۀ دمایی

سیسپالتین ،عصارۀ آبی کندر با دوز 500

ستون با دمای اولیۀ  70درجۀ سانتی گراد شروع و به مدت

میلیگرم/کیلوگرم به مدت  35روز دریافت کرد.

 5دقیقه در این دما نگه داشته شد؛ سپس دمای ستون با

آسیاب کرده و بهصورت پودر درآورده ،درون مخلوط آب

سانتیگراد رسید و به مدت  2دقیقه در این دما ثابت ماند

مقطر دستکم به مدت  24ساعت بهوسیلۀ شیکر هم زده

و درنهایت ،با شیب  20درجۀ سانتیگراد بر دقیقه به

شد؛ سپس مخلوط بهدستآمده تحتفشار خأل درون

دمای  290رسید و  5دقیقه در این دما ثابت ماند .نسبت

دستگاه روتاری اوپراتور حاللزدایی گردید تا عصارۀ خام

 splitبهصورت  1به  20تنظیم گردید و حجم تزریقی نیم

بهدست آید .عصارۀ خام بهدستآمده در سرم فیزیولوژی

میکرولیتر بود ( .)2۸ ،29مشخصات آنالیز عصارۀ گیاه

حل شد تا محلول عصارۀ  100درصد بهدست آید .از این

کندر در شکل و جدول شمارۀ  1آمده است.

محلول بهصورت روزانه ،به مـوشهـای مـطالعه شـده بـه
روش گـاواژ معدی خورانده شد (.)27

نمونهگیری :پس از گذشت مدتزمان  35روز،
موشها بیهوش گردید و به روش جابهجایی مهرۀ گردن،

مقدار  0/5گرم از نمونۀ چسب بافت بهدستآمده از گونۀ

استریل و با ایجاد برش در ناحیۀ شکم و پس از جدا کردن

گیاهی نمونهبرداریشده وزن گردید و سپس عمل

بافتهای همبندی اطراف و دم اپیدیدیم ،بیضهها وزن

استخراج با استفاده از مخلوط حالل اتیل استات و

کرده ،دم اپیدیدیم داخل میکروتیوب  2میلیلیتری حاوی

-nهگزان (نسبت  ،)1:1در حضور  0/1گرم نمک سدیم

 1میلیلیتر محیط کشت )HTF(Human Tubal Fluid

کلرید به مدت  15دقیقه بر روی دستگاه همزن  /هیتر

قرار داده شد.

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.1.19

فرایند استخراج مواد مؤثر گیاهی :به این منظور،

کشته و پس از آن ،پوست ناحیۀ شکمی با اتانول  70درصد

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.1.6.5

روش تهیۀ عصارۀ کندر :میزان  200گرم صمغ کندر را

شیب  10درجۀ سانتی گراد در دقیقه به دمای  1۸0درجۀ

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10
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 NMRIنر با وزن  30±5گرم در مرکز نگهداری حیوانات

برقی انجام شد .محلول استخراج یافته پس از آبزدایی به

23

1

اولئیکاسید

Oleic acid

17/4۸

1/73

C18H34O2

2

پالمیتیکاسید

Palmitic acid

15/11

0/45

C17H34O2

3

اینسنزول اکسید

Incensole oxide

19/06

2/۸

C20H34O3

4

ایزومر سیس اینسنزول

Cis-Incensole isomer

1۸/05

14/52

C20H34O2

5

ایزومر ترانس اینسنزول

Trance –Incensole isomer

17/90

23/7

C20H40O

6

سمبرنول

Cembrenol

17/77

2/31

C20H34O

7

 Aسمبرن

Cembrene A

16/00

1/0۸

C20H32

۸

ترانس-نورورسا-دی ان

12-diene،Trance -24-Norursa-3

16/43

5/2

C29H46

9

سیس-نورورسا-دی ان

12-diene،Cis-24-Norursa-3

16/46

4/43

C29H46

10

نورورسا-دی ان-11-اون

12-dien-11-one،24-Norursa-3

26/41

11/77

C29H44O

که پیشتر برای تعادل در انکوباتور  37درجۀ سانتیگراد

میکرولیتر آب مقطر ریخته و سپس به آن  10میکرولیتر

گذاشتهشده بود و پس از ایجاد چند برش در دم اپیدیدیم

از اسپرم مدنظر اضافه شد و بعد  10میکرولیتر از

برای خروج اسپرمها ،در انکوباتور  37درجۀ سانتیگراد

محلول مدنظر برداشته و روی الم نئوبار ریخته شد که

قرار گرفت .پس از  45دقیقه ،اسپرمها خارج و در محیط

المل از قبل روی آن قرار داده شده بود .برای شمارش

پخش گردیدند.

تعداد اسپرم ها از روش استاندارد الم هموسایتومتری

ارزیابی تحرک اسپرم :برای این منظور ،نمونه

استفاده گردید (.)30 ،31

درصد تحرک 100 ،خانه از  25مـیـدان میکروسکوپی

زیست پذیری اسپرم ،از تست ائوزین-نگروزین استفاده

بـه شـکل تـصادفی انتخاب و حـرکت اسـپرم هـا

شد که مقدار  20میکرولیتر از نمونه اسپرم مدنظر روی یک

ارزیـابی گردیـد؛ سپس میـانـگین آن ها بـر اسـاس

الم تمیز با  20میکرولیتر از محلول ائوزین مخلوط گردید و

درصـد تـحرک ثـبت شـد (.)30 ،31

پس از گذشت  20الی  30ثانیه 20 ،میکرولیتر از محلول

بررسی غلظت اسپرم :برای شمارش اسپرم ها ،رقت

رنگی نگروزین به آن اضافه شد و پس از تهیۀ اسمیر از

یک به  20از اسپرم یادشده تهیه گردید ،به این صورت

محلول مدنظر و خشک شدن المها ،با استفاده از

که در یک میکروتیوب یک میلی لیتری190 ،

میکروسکوپ نوری و با بزرگنمایی  10-40درصد،

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.1.19

اسپرم ها به میزان  1به  10رقیق سازی شدند .برای تعیین

بررسی قدرت زنده مانی اسپرم :برای ارزیابی قدرت

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.1.6.5

ردیف

نام ترکیب

نام التین

زمان بازداری

ترکیب درصد

فرمول مولکولی

تاثیر حمایتی عصاره آبی کندر روی کیفیت
اسپرم در موش سوری

جدول شمارۀ  .1نام و مشخصات ترکیبات شیمیایی موجود در عصارۀ گیاه کندر
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شکل شمارۀ  .1کروماتوگرام مربوط به عصارۀ گیاه کندر
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بررسی گردید (.)30

استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شد .اختالف

ارزیابی

مورفولوژیک

اسپرم:

ارزیابی

معناداری در تحرک میان گروه سیسپالتین+کندر و

برای

مورفولوژیک اسپرمها ،از رنگآمیزی آنیلین بلو استفاده

گروه کندر ،نسبت به گروه سیسپالتین وجود داشت

شد ،به این صورت که اسپرمهایی که ظاهر غیرطبیعی

()P<0.001؛ همچنین تحرک اسپرمها بهطور معناداری در

داشتند ،شمارش و نتایج بر اساس درصد بیان گردید .برای

گروه سیسپالتین در مقایسه با گروه کنترل کمتر بود

ارزیابی دقیقتر و همچنین تشخیص بقایای سیتوپالسمیک

()P<0.001؛ اما اختالف معنیداری در تحرک میان گروه

که نشان از بلوغ نیافتن مورفولوژیک اسپرمها دارد،

سیسپالتین+کندر نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد

رنگآمیزی ائوزین  -نگروزین نیز استفاده شد .آن دسته

(( )P˃0.05شکل شماره  2الف).

از اسپرمهایی که حاوی بقایای سیتوپالسمی بودند،

غلظت اسپرم :شمارش اسپرمها زیر الم نئوبار بهمنظور

بهعنوان اسپرمهای نابالغ (از لحاظ مورفولوژیک) در نظر

ارزیابی طبیعی بودن تعداد اسپرمها ،توسط میکروسکوپ

گرفته شدند .هرگونه اختالل در شکل ظاهری اسپرم،

نوری صورت گرفت و تعداد اسپرمها شمارش گردید.

گردن و دم آن و وجود باقیماندههای سیتوپالسمی

اختالف معنیداری در میزان غلظت اسپرم میان گروههای

بهعنوان مورفولوژی غیرطبیعی محسوب گردید.

کندر+سیسپالتین و کندر بهتنهایی در مقایسه با گروه

اسپرمهای با مورفولوژی غیرطبیعی ،شمارش و بهصورت

سیسپالتین و میان گروه سیسپالتین+کندر و گروه

درصد بیان شد (.)31

کندر در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد ()P<0.001؛

دادههای بهدستآمده از نرمافزار  SPSS vol.20و روش

سیسپالتین نسبت به گروه کنترل و میان گروه

آماری  ANOVAو تست دانکن با سطح آماری P≥0.05

سیسپالتین+کندر نسبت به گروه کندر دیده نشد

استفاده گردید و بـهصورت میانگین و خطای استاندارد

(( )P˃0.05شکل شمارۀ  .2ب).
قدرت زندهمانی اسپرم :اسپرمهای مرده که در روش

) (S.E.Mبیان شد.

رنگآمیزی ائوزین  -نگروزین رنگ گرفته بودند ،در
یافته ها

چهار گروه یادشده شمارش و درصد آنها بهدست آمد

وزن بدن و بیضۀ موشها :ارتباط معناداری در وزن

که اختالف معنیداری در درصد قدرت زندهمانی اسپرمها

بدن موشهای گروههای مختلف در ابتدا و انتهای انجام

میان سایر گروهها ،در مقایسه با گروه سیسپالتین وجود

آزمایش دیده نشد ()P>0.05؛ همچنین ارتباط معنیداری

داشت ،بهطوریکه درصد قدرت زندهمانی اسپرمها در

در وزن بیضههای گروههای مختلف مشاهده نگردید

گروه سیسپالتین در مقایسه با سایر گروهها ،بهصورت

(( )P>0.05جدول شمارۀ  )2وضعیت تحرک اسپرم:

معناداری پایینتر بود (( )P<0.001شکل شمارۀ  .2ج).

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.1.6.5

روش تجزیهوتحلیل آماری :برای تحلیل آماری

اما اختالف معناداری در میزان غلظت اسپرم میان گروه
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اسپرمهای زنده (بیرنگ) و اسپرمهای مرده (رنگگرفته)

درصد اسپرمهای متحرک در گروههای مطالعهشده با

جدول شمارۀ  .2مقایسۀ میانگین وزن بدن در ابتدا و انتهای آزمایش و وزن بیضه در گروههای مختلف مطالعهشده
گروههای مطالعهشده
کنترل

30/75±0/67

26/90±1/14

0/071±0/010

کندر

30/۸7±0/71

29/50±2/05

0/0۸7±0/00۸

سیسپالتین

29/06±2/10

30/55±2/02

0/077 ±0/00۸

سیسپالتین+کندر

32/37±0/59

33/۸4±0/9۸

0/103±0/007

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.1.19

وزن بدن در ابتدای آزمایش (گرم)

وزن بدن در انتهای آزمایش (گرم)

وزن بیضه (گرم)

25

شکل شمارۀ  .2مقایسۀ درصد تحرک (الف) ،غلظت (ب) ،درصد زندهمانی (ج) و مورفولوژی اسپرمها در گروههای مطالعهشده .گروه  .Aگروه کنترل،
گروه  .Bگروه کندر ،گروه  .Cگروه سیسپالتین ،گروه  .Dسیسپالتین+کندر .عالمت  aنشاندهندۀ اختالف معنادار گروههای مطالعهشده با گروه کنترل
است .عالمت  bنشاندهندۀ اختالف معنادار گروههای مطالعهشده با گروه سیسپالتین است .عالمت *** نشاندهندۀ اختالف معنادار  P<0.001و عالمت

تاثیر حمایتی عصاره آبی کندر روی کیفیت
اسپرم در موش سوری

ج)

د)
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الف)

ب)

** نشاندهندۀ اختالف معنادار  P<0.01است.

مورفولوژی اسپرمها در گروه سیسپالتین+کندر

غیرطبیعی ،القای مرگ سلولی ،ایجاد اسپرمهای غیرطبیعی و

( )P<0.001و کندر ( )P=0.006در مقایسه با گروه

کاهش حرکت روبهجلو در آن منجر میگردد ( .)32طبق

سیسپالتین مشاهده گردید؛ امـا اخـتالف مـعنیداری در

مطالعۀ کشتمند و همکاران در سال  ،2014بر مرفولوژی

مـورفـولـوژی اسـپرمهـا مـیـان گروه سیسپـالتین+کـندر

اسپرم در موش مشخص شد که مصرف سیس¬پالتین باعث

و کندر نسبت بـه گـروه کنترل مشاهـده نشـد ()P˃0.05

کاهش تعداد اسپرمها و وزن اپیدیدیم میشود ( .)33ترک و

(نـمودار شکل شمارۀ  .2د).

همکاران در سال  2004نشان دادند که سیسپالتین موجب
کاهش وزن بیضه ،اپیدیدیم و وزیکول سمینال در موشهای

بحث و نتیجهگیری

صحرایی میگردد ( .)34در تطابق با این مطالعات ،در این

مؤلفههای اسپرم متعاقب شیمیدرمانی در موش سوری ،با

مصرف گردید ،بهطور معناداری درصد تحرک ،زندهمانی و

استفاده از سیسپالتین بود .نتایج مطالعۀ حاضر نشان داد که

غلظت اسپرمها در مقایسه با دیگر گروهها کاهش و

سیسپالتین موجب کاهش کیفیت اسپرم در موش سوری

اسپرمهایی با مورفولوژی غیرطبیعی افزایش پیدا کرد که

میشود که استفاده از کندر میتواند باعث مهار آثار مخربی

میتواند احتماالً به علت خاصیت القای مرگ سلولی توسط

سیسپالتین بر کیفیت اسپرم گردد .اسپرم در اثر استفاده از

سیسپالتین باشد .مطالعات نشان دادند که آثار سمی

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.1.19

هدف مطالعۀ حاضر بررسی تأثیر محافظتی کندر روی

پژوهش نشان داده شد که در گروهی که سیسپالتین

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.1.6.5

مـورفولوژی اسـپرم :اخـتالف مـعنیداری در

سیسپالتین ،دچار تغییر شکل میشود و به ایجاد شکلهای
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سیسپالتین از طریق القای آسیب سلولهای سرتولی ایجاد

اسپرمها افزایش مییابد.
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میگردد .از سویی ،گزارششده است که سیسپالتین هم به

موجب افزایش ترشح هورمونهای تحریککنندۀ

روش مستقیم ،یعنی اثر روی سلولهای جنسی و مرگ آنها

گنادوتروپین از هیپوتاالموس و به دنبال آن ،افزایش ترشح

به روش آپوپتوز و هم به روش غیرمستقیم ،از طریق آسیب به

هورمونهای گنادوتروپین از هیپوفیز قدامی و درنتیجه،

سلولهای سرتولی و تغییر در تکامل ،تمایز و آزادسازی

افزایش تستوسترون شود که به دنبال آن ،تعداد اسپرمها

سلولهای اسپرماتوزوآ میتواند اثرگذار باشد ( .)35مطالعات

افزایش مییابد ( .)35نتایج مطالعۀ حاضر نیز مؤید افزایش

دیگری نشان داده است که ازجمله عواملی که موجب ایجاد

معنادار تعداد اسپرمها پس از تیمار با کندر است ،بهطوریکه

اسپرم به شکلهای غیرطبیعی در زمان مصرف سیسپالتین

در گروه سیسپالتین+کندر و گروهی که کندر دریافت

میشود ،انباشته شدن رادیکالهای آزاد و پراکسید شدن

کردند ،در مقایسه با گروههای کنترل و سیسپالتین ،بهطور

اسیدهای چرب مهم دخالتکننده در مورفولوژی و تحرک

معناداری تعداد اسپرمها افزایش پیدا کرد .نتایج مطالعۀ ما

اسپرم است ( .)35-37با وجود استفادۀ وسیع از سیسپالتین

نشان داد که کندر باعث افزایش تعداد اسپرم میشود .در

در شیمیدرمانی ،دربارۀ چگونگی حفظ اسپرماتوژنز در برابر

تطابق با مطالعۀ حاضر ،در تحقیقی گزارششده است که

آثار سوء آن مطالعات اندکی وجود دارد.

صمغ رزینی عصارۀ آبی کندر در موش صحرایی نر ،افزایش

است .در مطالعات متعددی گزارششده است که عصارۀ

مناسب بودن این مادۀ گیاهی برای افزایش شانس باروری

گیاهانی نظیر زعفران ،شاهتره ،سیر ،مرزنجوش و زنجبیل

است ()15؛ همچنین نشان داده شد که تجویز دهانی عصارۀ

سبب افزایش تعداد اسپرم و تحرک آن با تأثیر در فرایند

آبی کندر توانایی باروری در موشهای صحرایی نر و

اسپرماتوژنز گردیده است ( )21همچنین نوسیر و همکاران

همچنین وزن بدن موشها را افزایش میدهد که از لحاظ

در سال  2001گزارش دادهاند تجویز عصارۀ صمغ کندر،

افزایش وزن بدن با نتایج بهدستآمده از این تحقیق

توانایی باروری در موش صحرایی نر را افزایش میدهد

همخوانی ندارد؛ زیرا در این مطالعه نشان داده شد که

( .)21در تطابق با آن ،نتایج مطالعۀ حاضر نیز نشان داد درصد

مصرف کندر اثری بر وزن بدن ندارد ( .)15طی مطالعهای

تحرک اسپرمها بهطور معناداری ،در گروهی که عصارۀ

که در سال  2005انجام گرفت ،تجویز دهانی صمغ رزینی

کندر بهتنهایی و همچنین به همراه سیسپالتین مصرف شد،

کندر به موشهای آزمایشگاهی نر افزایش معنیداری در

در مقایسه با گروه کنترل و گروهی که سیسپالتین بهتنهایی

وزن بیضهها ،اپیدیدیم ،تحرک و تعداد اسپرم ،تعداد

استفاده شد ،افزایش داشت که نشاندهندۀ آثار بهبودی کندر

سلولهای الیدیگ ،تعداد سلولهای الیۀ زایندۀ لولهی

بر اسپرم و تحرک آن است .مطالعات نشان میدهد که

منیساز ( ،)Germ cellsمیزان هورمون محرک فولیکولی

احتمال دارد آثار عصارۀ کندر ،از طریق ترکیبات

( ،)FSHتعداد محلهای جایگزینی جنین در رحم موش ماده

آنتیاکسیدانی و صمغ رزینی موجود در کندر باشد که سبب

و میزان هورمون تستوسترون را نشان داد ()21؛ بنابراین ،این

افزایش تحرک و تعداد اسپرم و ترشح هورمونهای محور

عصاره ممکن است با عمل بر غدۀ هیپوفیز ،باعث افزایش

هیپوفیز – بیضه ازجمله تستوسترون میشود ( .)3۸ ،39با

هورمونهای جنسی شود؛ همچنین با توجه به اینکه فرایند

توجه به نقش مهم هورمون تستوسترون در روند اسپرماتوژنز،

اسپرمزایی و عملکرد اندامهای تولیدمثلی وابسته به

آشکار است که در صورت افزایش این هورمون ،تعداد

هورمونهای جنسی است ،این فرایند میتواند سبب افزایش

] [ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.1.6.5

گیاهان مختلف بر باروری پستانداران و بافت بیضه انجامشده

تعداد اسپرم و میزان تستوسترون سرم میگردد که نشانگر

] [ DOI: 10.52547/sjimu.30.1.19

در سالهای اخیر ،تحقیقات بسیاری در ارتباط با آثار

فراوانی در شاخصهای باروری ازجمله درصد تحرک،

] [ Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir on 2023-01-10

میشود که درنهایت ،موجب آسیب سلولهای جنسی

از سوی دیگر ،احتمال میرود کندر بهطور غیرمستقیم،

[ DOI: 10.52547/sjimu.30.1.19 ]

[ DOR: 20.1001.1.15634728.1401.30.1.6.5 ]

تاثیر حمایتی عصاره آبی کندر روی کیفیت
اسپرم در موش سوری
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منفی شیمیدرمانی با سیسپالتین بر روند اسپرماتوژنز بکاهد

 این ویژگی.عملکرد جذبی و ترشحی بیضه و اپیدیدیم گردد

 زندهمانی و کیفیت، تحرک، غلظت،و سبب بهبود کیفیت

میتواند توجیهکنندۀ افزایش میزان هورمون تستوسترون

 البته.مورفولوژیکی و بهطورکلی مؤلفههای کیفی اسپرم شود

 میزان ذخیرۀ اسپرم اپیدیدیمی و میزان تولید روزانۀ،سرم

برای شناخت دقیقتر سازوکارهایی که کندر آثار منفی

.اسپرم توسط بیضهها باشد

 به مطالعات،سیسپالتین بر کیفیت اسپرم را کاهش میدهد
.بیشتری نیاز است

مشاهدات ما در این مطالعه نشان داد که سیسپالتین
 زندهمانی و آسیب به، تحرک،موجب کاهش میزان غلظت
مورفولوژی اسپرمها نسبت به گروه کنترل گردید؛ اما در

تشکر و قدردانی

گروههای تیمارشده با کندر نسبت به گروه کنترل و گروهی

این مطالعه در محل دانشکدۀ دامپزشکی دانشگاه آزاد

 میزان شاخصهای،که با سیسپالتین تیمارشده بودند

 نویسندگان مراتب قدردانی.اسالمی واحد تبریز انجام شد

یادشده بهطور چشمگیری افزایش یافته بود و هیچگونه اثری

.خود را اعالم مینمایند

از آسیبهای سیسپالتین بر اسپرم در مؤلفههای یادشده
 بر اساس نتایج بهدستآمده میتوان ارزیابی.مشاهده نگردید
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