
 

  دانشگاه آزاد اسالمي پزشكيعلوم جله م
  96تا  88صفحات ، 96 تابستان ،2، شماره 27 ورهد

  

 تي) در سمZingiber officinale( ليزنجب  يعصاره اتانول ياثر حفاظت
  نيسيدوكسوروب ياز دارو ياسپرماتوژنز ناش

 4يعتيمهرداد شر ،3پور انتيد ي،  مهد2يمختار مختار، 1باريفاطمه جو
   

  راني، ا، كازروني، واحد كازرون، دانشگاه آزاد اسالميشناس ستيگروه ز، دانشجوي دكتراي فيزيولوژي جانوري  1
   راني، ا، كازروني، واحد كازرون، دانشگاه آزاد اسالميشناس ستيگروه ز، يولوژيزيفاستاد  2
  رانيا راز،يش راز،يش ي، دانشگاه علوم پزشكيدانشكده پزشك ك،ي، گروه ژنتژنتيك ارياستاد 3
  راني، ا، كازروني، واحد كازرون، دانشگاه آزاد اسالميشناس ستيگروه ز، تكوينيسلولي  زيست شناسي اريدانش 4

  چكيده
اربرد دارد. هدف از ك ضهيدرمان انواع مختلف سرطان از جمله سرطان ب ياست كه برا ييداروها نيترجياز را يكي DOX :سابقه و هدف

 .بود نيسيدوكسوروب يدارو  افتيبه دنبال در ييبر اسپرماتوژنز درموش صحرا  ليزنجب ياثر عصاره اتانول يمطالعه حاضر، بررس
 يهاگروه ييتا 8گروه  6 به يصادفترا به طور  ستارينر بالغ نژاد و ييسر موش صحرا 56 ،حاضرتجربي در مطالعه  :يسروش برر
و  500( ليزنجبكننده عصاره  افتيدر 3و  2يتجرب ،)mg/kg.bw3( نيسيكننده دوكسوروب افتيدر1 يتجرب  يهاگروه هد،كنترل،  شا

 ميتقس نيسي+ دوكسوروب)لوگرميبرك گرميليم 1000و  500( ليزنجب رهكننده عصا افتيدر 5و  4يتجربو  )لوگرميبرك گرميليم 1000
 داروي وشد  خورانده هابه مدت چهار هفته به رت نيسيدوكسوروب قيساعت پس از تزر كيل از روز او يشدند. عصاره به صورت خوراك

DOX )bw.kg/gm3( تعداد،  لياسپرم از قب يپارامترهااز  يبرخ شيآزما انيشد. در پا زيتجو يبار در هفته  به صورت داخل صفاق كي
  . شد يبررس  نينگروز -  نيائوز يزيرنگ آم لهيوسه اسپرم ب يتحرك و مورفولوژ تيليو قا اتيح تيقابل

در  DOX يشده با دارو ماريت يهاها در رتتحرك اسپرم تيو قابل اتيح تيدر وزن بدن، تعداد اسپرم، قابل يداريكاهش معن :هايافته
 گرميليم 1000و  500 ليهمراه با زنجب DOXشده با  ماريكاهش در گروه ت نيا. كنترل و شاهد مشاهده شد يبا گروه ها سهيمقا
 . جبران شد يداريطور معنه ب  DOXبا گروه  سهيدر مقا لوگرميبرك

در موش  نيسيدوكسوروب يدارو افتيدنبال دره اسپرم ب ياز پارامترها يبرخ يبر رو يقادر است اثر حفاظت ليزنجب :گيرينتيجه
 .دينر بالغ اعمال نما ييصحرا

  .، پارامتر اسپرم، رتضهيب ،، وزن بدننيسيدوكسوروب ل،يزنجب واژگان كليدي:
  

  1مقدمه
از  يكيو مشكالت مربوط به آن به عنوان  يامروزه نابارور

مشكالت  .شناخته شده است نيزوج يمسائل مهم در زندگ
مشكالت ممكن است  ني. اشوديم يسبب نابارور يمتفاوت

 درصد 40كه  يهر دو باشد؛ به طور ايمربوط به مرد، زن 
                                                 

 واحد كـازرون،  يدانشگاه آزاد اسالم بوشهر،-پنج جاده كازرون لومتريك كازرون،: نويسنده مسئولآدرس 
  )  email: M.Mokhtari246@yahoo.com( مختار مختاري ،يشناس ستيگروه ز

  24/8/95: تاريخ دريافت مقاله
  2/9/95 :لهتاريخ پذيرش مقا

مربوط به زنان و درصد  40وط به مردان، مرب يموارد نابارور
از  درصد10مربوط به هر دو است  و در درصد  10حدود 

در بروز مشكل ). 1( ستيمشخص ن يعامل نابارو زيها نزوج
 49- 55عوامل زنانه ( ،)درصد 4- 25عوامل مردانه ( ،ينابارور
) و درصد 10تركيبي از دو عامل مردانه و زنانه ( ،)درصد

 اب). 2(هستند) دخيل درصد 10علت ناشناخته (ناباروري با 
به سرطان رشد  انيشمار مبتال ،يشدن جوامع بشر يصنعت
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ضد سرطان در درمان  يداشته و استفاده از داروها يريچشمگ
  ).3( كرده است دايپ يعيمبتال كاربرد وس مارانيب

است ها نيكلياز خانواده آنتراس (Dox)  نيسيدوكسوروب يدارو
)4.( DOX است كه به طور  ييداروها نيترجياز را يكي

درمان انواع مختلف سرطان از جمله سرطان  يگسترده برا
). 5( جامد كاربرد دارد يتومورها ريو سا ضهيخون سرطان ب

 يبر رو يسرطان يهاسلول ضد سرطان عالوه بر ياغلب داروها
 يباال مانند سلول ها ميسرعت تقس يدارا يهاسلول ريسا

درصد  90از  شيشود بيورد مآبر .كننديثر ما زين يجنس
 Dox از جمله يدرمانيميعوامل ش يباال يكه دوزها يمارانيب

 ؛شوند يمدت م يطوالن يدچار آزواسپرم ،كننديم افتيدر
مدت مهم به  يعارضه طوالن كيتواند يم يرورنابا نيبنابرا

 يسلول ريدارو در تكث نيا). 7و6( باشد يدرمانيميدنبال ش
 Dox ،يشگاهيآزما واناتيح ضهيدرب نيكند. همچنيداخله مم

 جادياسپرماتوژنز  اختالل ا نديبه صورت وابسته به دوز در فرآ
 يو ضد آپوپتوز برا دانياكس ياز  عوامل آنت يعضب ).8( كنديم

 استفاده ضهيبه بافت ب DOX از يناش دنيرس بيمقابله با آس
 يفرد ثابت شده موثرعامل من چياما تاكنون ه). 7( شده است

بافت و  نيبه ا دنيرس بيسآاز  يكه بتواند به اندازه كاف
 ).9( نشده است افتي ،كند يريدارو جلوگ يعوارض جانب

 يدر كشورها ييدارو اهانيمصرف گ دهدينشان م قاتيتحق
آن به اثبات  ليدل .است شيافزا حالمختلف روز به روز در 

و  يد در مجامع علمموا نياز ا ياريبس ياثر بخش دنيرس
 ينگران لياست. به دل يآن در اكثر جوامع بشر تيمقبول

اثر بودن  يو ب ييايميش يروزافزون در مورد عوارض داروها
 باتيمدت، استفاده از ترك ياز آنها در مصرف طوالن يتعداد

 شياز پ شيمكمل درمان، ب اي نيگزيابه صورت ج يعيطب
 اهيگ كي ريشنگو اي ليزنجب مورد توجه قرار گرفته است.

 Zingiber يبا نام علم ييدارو اهيو گ هي، ادويخوراك

officinale خانواده وجز Zingiberacea  ليزنجب ).10( است 
آن در  عيگسترده و وس ييخواص دارو لياست كه به دل ياهيگ

دارو  نيا يدرمان عيوس فيد. طوشمياستفاده    ايدنسراسر 
خون، استفراغ،  يفشار، تب، دمانس، پرسميشامل رومات

، درد قفسه يعصب يماري، بابتي، درد، عفونت، آسم، دبوستي
 دانياكس ي، ضد التهاب، ضدآپپتوز، آنتيمنيا مي، تنظنهيس
) درد معده، دآزا كاليراد دياز تول يري(جهت جلوگ يقو

مورد  يتنفس يهايماريو ب ياسهال، تهوع، اختالالت قلب
محرك اشتها، ضداسپاسم، ضد  نيهمچن ؛رديگياستفاده قرار م

، گشاد كننده اليباكتر يالتهاب، ادرارآور، آرامش بخش، آنت
 يكننده قوا تيو تقو ني، مسهل و مليبرونش، محرك موضع

شامل  ،ليزنجب ييايميش باتيترك ).11(است  يجنس
شوآگول (آنالوگ  6  نجروليج 6 ليها از قبنجروليج
 درويه يد  10و  6)، نجروليج 6شده  لهيدروكسيه
، A, B پارادول، گاالنال 6، ونينچرديج 10و 6، ونينجرديج
، دراتيشامل كربوه گريد باتياست. ترك نجرونيو ز دينوئيوال

 ميآنز كي( نيها و زنجبها، واكسنيتامي، ويمعدن واد، ميچرب
  ).11( است Oleoresin ) وكيتيپروتئول

-الكيرفتن راد نيموجب از ب ليموجود در زنجب رولينجيج

 نهايپروستاگالند ديمهار تولو  ك،يسروتونرژ يآزاد، آنت يها
را آزاد  كاليراد ديتول زيها نترپن ييو سزكو ).12( شوديم

  ).13(كنند مهار مي
د نتوانيم ليموجود در زنجب باتيترك د،ندهينشان م مطالعات
 شيماده باعث افزا نيا نيهمچن ؛دنشو DNA ميباعث ترم

  .شوديرون مستوتست يهورمون جنس
داخل  قينشان داد كه تزر). 14(ش و همكاران Manabه مطالع
ها باعث كاهش وزن در رت نيسيدوكسوروب يدارو يصفاق

 يجنس يهاتعداد سلول ديها و كاهش شدتوبول ي، آتروفضهيب
 گونه جاديا كرد كهگزارش  2002در سال  Agarwal. شوديم
آزاد به طور  يهاكاليدرا ريو سا (ROS) ژنيفعال اكس يها

 قيكه از طراست  ياساس ياز فاكتورها يكيكنترل نشده 
و  يستيز تي، قابلمنجر به كاهش تحرك ويداتياسترس اكس

منجر به  تيشده و در نها ياختالل در واكنش آكروزوم
  ).15( شوديم ينابارور

Imahie H نشان دادند كه 1995در سال  شو همكاران DOX 
به صورت وابسته به دوز باعث  يگاهشيآزما واناتيح ضهيدرب

-يم يشگاهيآزما واناتياسپرماتوژنز در ح ندياختالل در فرآ
  .شود
 دهد عصارهينشان م 2006در سال  Amin A قاتيتحق
 ييرا در موش صحرا يقو  كيآندروژن تيفعال توانديم ليزنجب

 بر مبني مطالعات اين هاي. با توجه به يافته)13( القا كند نر
شود و يم  كيآندروژن تيافزايش فعال لزنجبي مصرف كه اين

و  يستيز تيقابل، باعث كاهش تحرك DOX ياز آنجا كه دارو
اين گياه  رودياحتمال م ،شوديم يباعث نابارور تيدر نها

و اثرات  DOXبتواند در كاهش مشكالت ناشي از درمان با 
     .آن بر اسپرم كاربرد داشته باشد يجانب

  
  مواد و روشها

نر بالغ از نژاد  ييسر موش صحرا 56 ازتجربي، پژوهش  نيدر ا
 ماه 3- 4 حدود سن و گرم 200±10 يبيبا وزن تقر ستاريو
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دانشگاه آزاد  واناتيخانه ح در واناتيح هكلي. شد استفاده
استاندارد  يشگاهيآزما طيو در شرا هيواحد كازرون ته ياسالم
به  يبرق ابيستوسط دستگاه آ ليزنجب اهيشدند. گ ينگهدار

انجام  ونيبه روش پركوالس يرگي و عصارهشد  ليپودر تبد
و   ليزنجب  هياز تهبعد ، ليزنجب يعصاره الكل هيشد. جهت ته

  ليزنجب زوميگرم از ر 1000آن مقدار  يها يناخالص يجداساز
 98 كيليالكل ات اي 5به  1و با نسبت شد خرد  ابيآستوسط 
آمده به صورت در بسته   دسته ب ي. محتواشدمخلوط درصد 

شدند. نگه داشته  شگاهيآزما طيساعت در مح 48به مدت 
 ونيلتراسيبزرگ و كوچك ف يهايكاغذ صاف لهيوسه آنگاه ب

قرار   يروتاردر  طيصاف شده جهت تغل عيماانجام شد.  قيدق
از  تيدر نها  اتانول از عصاره به صورت كامل جداشد و و گرفت

- (مرك آلمان) غلظت Tween 20 مادهدست آمده با ه عصاره ب

هر  يگرم به ازا يليبر حسب م ازيمتفاوت مورد ن يها
عصاره به   ).16( شد هيروز ته كي يبه ازا وانيوزن ح لوگرميك

ساعت پس از  كيگاواژ از روز اول  قيو از طر يصورت  خوراك
 خورانده هابه مدت چهار هفته به رت نيسيدوكسوروب قيتزر

 گرميليم 3 بار در هفته با دوز كي زين DOX يداروشد. 
 در ).5( شد زيتجو يداخل صفاق  قيبه صورت تزر لوگرميبرك
اتر  لهيوسه ب هاواني، حياصول اخالق تيبا رعا ماريدوره ت انيپا
اندام  ني، اضهيهوش و سرانجام كشته شدند. پس از خروج بيب

 ميديدياپ يدم هي. سپس ناحشدو وزن آن ثبت  زيتم ياز چرب
 آوريجمع ميديديموجود در دم اپ هاياسپرم .چپ جدا شد
دستور سازمان بهداشت  سبراسا هاگروه كيشد و به تفك

و  (Viability) ، قدرت زنده ماندن اسپرم(WHO) يجهان

شد  محاسبه جداگانه طور به هاآن (Motility) تحرك اسپرم
)17.(  

  اسپرم شمارش
 يليم 5 يحاو تيبه پل وانيخارج شده از هر ح يهاميديدياپ 
خروج  يو برا افتيانتقال  Ham's Fl0 كشت طيمح تريل

شد.  دهيبر يكشت به قطعات كوچك طيها به درون محاسپرم
 درجه 37 يقرار دادن در دما قهيدق 10پس از گذشت 

 9كشت و اسپرم با  طياز مخلوط مح تريليليم كي، گرادسانتي
شد. شمارش  كسيف و قيدرصد رق 2 نيرمالف تريليليم

نئوبار انجام گرفت و  تومترياسپرم با استفاده از هموس يسرها
. شمارش اسپرم شدمحاسبه  تريليليها در مسپس تعداد اسپرم

 يجهان يبر اساس دستورالعمل ارائه شده از طرف سازمان
 انجام شد) World Health Organization, WHO( بهداشت

)17.(  
  اسپرم اتيح تيقابل

هر گروه بر اساس  يهااسپرم اتيح تيقابل ينظور بررسبه م 
- نيائوز يزي، رنگ آم(WHO) دستورالعمل ارائه شده توسط

درصد، مرك،  1( نيطور خالصه، ائوزه انجام شد. ب نينگروز
درصد، مرك، آلمان) در آب مقطر آماده  10( نيآلمان) و نگروز

م كشت و اسپرم با دو حج طيحجم مخلوط مح كيشد. ابتدا 
در  ينگهدار هيثان 30مخلوط و پس از گذشت زمان  نيائوز

به  نياز نگروز يحجم مساو گراد،يدرجه سانت 37انكوباتور 
. سپس شد) اضافه نيمخلوط ساخته شده (اسپرم و ائوز

و پس از خشك شدن در   هياز مخلوط ته ينازك يهاگسترش
 ييبا بزرگنما ينور كروسكوپيتوسط م شگاهيآزما يدما

  
رنگ آميزي ائوزين نگروزين. سر اسپرم هاي زنده به رنگ سفيد با پيكان سفيد ، و سر اسپرم هاي مرده به رنگ قرمز  با   .1شكل 

  . ستپيكان قرمز نشان داده شده ا
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اسپرم شمارش و نسبت درصد اسپرم در  100تعداد  1000×
- سر اسپرم يزيرنگ آم نيمختلف محاسبه شد. در ا يهاگروه

مرده به  يكه سر اسپرم ها يدر حال د،يزنده به رنگ سف يها
  .شونديرنگ قرمز ظاهر م

  تحرك  اسپرم تيقابل 
 سنجش حركات اسپرم بر اساس دستورالعمل ارائه شده توسط

WHO طيمخلوط مح تريكروليم 10طور خالصه ه د. بانجام ش 
حركات اسپرم  يابيالم مخصوص ارز يكشت و اسپرم بر رو

 يابيجهت ارز يكروسكوپيم دانيم 5قرار گرفت. در هر الم  
قرار  ياسپرم از هر نمونه مورد بررس 200حركت حداقل 

در اسپرم شامل  ي. سپس درصد سه نوع طرح حركتفتگر
ها با حركات درجا و رونده، اسپرم شيبا حركت پ يهااسپرم
  .محاسبه شد رمتحركيغ يهااسپرم

  آماري محاسبات
تحليل مورد 17نسخه  SPSS افزارنرم در جيها نتاثبت داده از پس
شاهد  كنترل، يهاگروه ها باگروه سهيقرار گرفتند. براي مقا يآمار
از آزمون آناليز واريانس يك طرفه استفاده شد.   DOXو  
05/0≤P دار آماري گزارش شدعنوان اختالف معنيبه .   
  

  هايافته
ه تاثير عصاره الكلي زنجبيل بر ميانگين وزن بدن ب

  دنبال دريافت داروي دوكسوروبيسين
        را نشان پايان  آزمايش  دررا ) ميانگين وزن بدن 1نمودار (

  . دهدمي

  
  

 آزمايش  پايان در صحرايي هاي موش بدن وزن ميانگين. 1  نمودار

هاي ها نسبت به گروهگروه  انيدر مي راختالف معنادا 
 .شاهد وجود دارد كنترل و

 افتيدرها نسبت به گروه گروه انيدر ماختالف معناداري  
 .وجود دارد DOX يكننده دارو

اي هبا دوز ليكننده زنجب افتيدر  يهابدن در گروه وزن نيانگيم
كنترل و هاي گروه  نسبت به گرم بركيلوگرمميلي 1000 و 500

وزن  نيانگيمهمچنين . دهدميرا نشان  يداريمعن شيافزاشاهد 
گروه هاي نسبت به  DOX يكننده دارو افتيبدن در گروه در
وزن بدن  نيانگيمرا نشان داد.  يدار يكاهش معنكنترل و شاهد 

با دوز  ليراه با زنجبهم DOX يكننده دارو افتيگروه دردر 
 DOXگروه دريافت كننده نسبت به  لوگرميبرك گرميليم 1000

  . دادرا  نشان  يداريمعن  شيافزا
  
ه ب ضهيوزن ب نيانگيبر م ليزنجب يعصاره الكل ريتاث

  نيسيدوكسوروب يدارو افتيدنبال در
پايان  آزمايش نشان مي را در بيضه) ميانگين وزن 2نمودار (

بعد از اتمام   ييصحرا يدر موش ها ضهيوزن ب نيانگيم . دهد
 شاهد گروه و  گرم 36/1 ± 08/0كنترل  يهادر گروه شيآزما
 DOX 02 /0 ± 15/1گروه دريافت كننده  و 32/1 ± 0/ 03

ميانگين وزن بيضه در ميان گروه دريافت مي باشد كه  گرم 
كاهش و كنترل شاهد  هاي نسبت به گروه DOX كننده 

  مي دهد. معني داري را  نشان
عصاره دريافت كننده در گروه  ضهيوزن ب نيانگيمهمچنين 

گروه ، گرم  kg.bw  mg  500 (05/0±33/1/الكلي زنجبيل (
  )kg.bw  mg 1000/عصاره الكلي زنجبيل (كننده  افتيدر
عصاره الكلي زنجبيل كننده  افتيدردرگروه  ،گرم 05/0±38/1

)/kg.bw mg 500 + (DOX )mg/kg.bw 3 (02/0±16/1  و
 kg.bw  mg/عصاره الكلي زنجبيل ( كننده افتيدردر گروه 

1000 + (DOX )mg/kg.bw  3( 06/0±25/1 باشدمي. 
 لي+ زنجب  DOXكننده   افتيدر گروه در ضهيوزن ب نيانگيم

 يكاهش معنو شاهد نيز كنترل هاي نسبت به گروه   500
   دهد. يرا  نشان م يدار
  
بر  ليزنجب يو عصاره الكل نيسيدوكسوروب رياثت

  ييصحرا يهاشمارش اسپرم در موش
مختلف  يهاگروه يهاموش ميديديگرفته شده از اپ يهااسپرم

تعداد  نيانگينشان دهنده م 2نمودار  .مورد شمارش قرار گرفت
. تعداد اسپرم در گروه  است ييصحرا ياسپرم در  موش ها

 500 ليزنجب يو عصاره الكل  نيسيكننده دوكسوروب افتيدر
كنترل و  يهابا گروه سهيدر مقا DOX +گرم بركيلوگرم ميلي

  ).≥05/0p( كرد دايپ يداريشاهد كاهش معن
 يكننده عصاره الكل افتياسپرم در گروه در تعداد
با  سهيدر مقا گرم بركيلوگرمميلي 1000و  500ليزنجب
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. نشان داد  يداريمعن شيكنترل و شاهد افزا هايگروه

كننده  افتيدر تعداد اسپرم در گروههمچنين 
 1000و  500 ليزنجب يعصاره الكلهمراه با  نيسيدوكسوروب

 شيافزا DOX روهبا گ سهيدر مقا DOX +ركيلوگرم گرم بميلي
  ).≥05/0p( را نشان داد يداريمعن

با  سهيدر مقا هاگروهدر  ساير گروه ها   يدارياختالف معن
 با گروه سهيها در مقاگروه انيم، و نيز كنترل و شاهد يهاگروه

DOX 3 شتدا وجود گرم بركيلوگرمميلي.  
  

  
  پايان در صحرايي هايموش بيضه در وزن ميانگين. 2  نمودار
 آزمايش

هاي ها نسبت به گروهگروه انيدر مي راختالف معنادا 
 .كنترل و شاهد وجود دارد

  

  
هاي مختلف در  تعداد اسپرم در گروهمقايسه ميانگين  .3نمودار 

 موش صحرايي در پايان آزمايش

هاي كنترل و ها نسبت به گروهگروه انيدر مي راختالف معنادا 
 .شاهد وجود دارد

كننده  افتيدرها نسبت به گروه گروه انيدر ماختالف معناداري  
  .وجود دارد DOX يدارو

  

 تيبرقابل ليزنجب يو عصاره الكل نيسيدوكسوروب ريتاث
  ييصحرا يهااسپرم  در موش اتيح
است،  اتيح تيزنده كه معادل قابل يهادرصد اسپرم نيانگيم

 يهابا گروه سهيدر مقا نيسيكننده دوكسوروب افتيدر گروه در
درصد  نيانگيم كرد. دايپ يداريكنترل و شاهد كاهش معن

 ليزنجب يكننده عصاره الكل افتيزنده در گروه در يهااسپرم
كنترل و  يهاگروه اب سهيدر مقا) گرم بركيلوگرمميلي 1000(

  انيدر م يداريمعن شيافزا. كرد دايپ يداريمعن شيشاهد افزا
گرم ميلي 1000و  5000 ليكننده عصاره زنجب افتيگروه در

 گرم بركيلوگرمميلي 3 با گروه سهيدر مقا  DOX + بركيلوگرم
DOX 05/0شت (وجود داp≤.(  

در و كنترل و شاهد  يهابا گروه سهيدر مقا هاروهگدر ساير 
 ياختالف معن DOX گرم بركيلوگرمميلي 3 با گروه سهيمقا
  .مشاهده شد   يدار
  

  
هاي مختلف در  مقايسه ميانگين قابليت اسپرم در گروه .4نمودار 

 موش صحرايي در پايان آزمايش

كنترل و  هايها نسبت به گروهگروه انيدر مي راختالف معنادا 
 .شاهد وجود دارد

كننده  افتيدرها نسبت به گروه گروه انيدر ماختالف معناداري  
 .وجود دارد DOX يدارو

  
 ليزنجب يو عصاره الكل نيسيدوكسوروب ريحاصل از تاث جينتا
  مختلف يهاتحرك اسپرم در گروه تيقابل نيانگيبر م
 تافيدرصد حركت جلو رونده اسپرم در گروه در نيانگيم

كنترل و شاهد  يهابا گروه سهيدر مقا نيسيكننده دوكسوروب
درصد حركت جلو رونده  نيانگيم كرد. دايپ يداريكاهش معن

 1000( ليزنجب يكننده عصاره الكل افتياسپرم در گروه  در
كنترل و شاهد   يبا گروه ها سهيدر مقا) گرم بركيلوگرمميلي
 يداريمعن شياافزهمچنين . نشان داد  يداريمعن شيافزا
 و  500 ليكننده عصاره زنجب افتيدر هايگروهساير در
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 DOX با گروه سهيدر مقا  DOX  ميليگرم بر كيلوگرم +1000

(3mg/kg.bw  )  05/0(مشاهده شد p≤(  
 افتيدر هايدرصد حركت درجا در اسپرم در گروه  نيانگيم

در  گرم بر كيلوگرمميلي 1000 و 500ليكننده عصاره زنجب
 دايپ يداريكنترل و شاهد كاهش معن يهابا گروه سهيمقا

درصد حركت درجا  نيانگيدر م يداريمعنكرده است. كاهش 
 1000 و  500 ليكننده عصاره زنجب افتيگروه در انيدر م
 DOX با گروه سهيدر مقا DOX گرم بر كيلوگرم +ميلي

(3mg/kg.bw  )  05/0( مشاهده شد p≤(.  
كننده  افتيحركت ساكن  در گروه  در درصد نيانگيم

كنترل و شاهد  يبا گروه ها سهيدر مقا نيسيدوكسوروب
در  يدار يكرده است. كاهش  معن دايپ  يمعنادار شيافزا
 1000 و  500 ليكننده عصاره زنجب افتيگروه در انيم

 DOX با گروه سهيدر مقا DOX گرم بر كيلوگرم +ميلي

(3mg/kg.bw  )  05/0( تشاوجود د p≤(.  
در  هاگروهدر ساير  ≥05/0pدر سطح  يدارياختالف معن

 يختالف معنا .دشمشاهده كنترل و شاهد  يهابا گروه سهيمقا
 DOX با گروه سهيها در مقاگروهميان  ≥05/0pدر سطح  يدار

(3mg/kg.bw  ) تشدا وجود.   
  

  بحث
ت اسضد سرطان شناخته شده  يدارو كي، نيسيدوكسوروب

عوارض  نيبنابرا). 7( شوديدر نرها م يكه سبب نابارور ،)18(

استفاده از آن  يبرا يادارو فاكتور محدود كننده نيا يجانب
و  بدنبر وزن  نيسيدر مطالعه حاضر اثر دوكسوروب). 19( است

 ليو نقش زنجب يياسپرم در موش صحرا يها و پارامترها ضهيب
مطالعه  نيشد. در ا يدارو بررس نيا تيدر ممانعت از سم

وزن بدن و  داريسبب كاهش معن نيسياستفاده از دوكسوروب
نسبت به  DOX كننده افتيگروه در انيها در مضهيوزن ب
در  DOX كيكنترل و شاهد شد. اثر گنادوتوكس يهاگروه
 1997در سال  زين شنر توسط ماناب و همكاران يهارت

باعث كاهش  DOX قيتزر ،مطالعه نيدر ا .گزارش شده است
 ديها و كاهش شدتوبول يتروفآها و ضهيوزن بدن و وزن ب

در  زين شو همكاران يزانت). 14( شد يجنس يهاتعداد سلول
صورت كاهش  بهنر  يهارا در رت DOX اثر 2007سال 

 كياسپرماتوژن يهاها و كاهش سلولضهيدار وزن بدن، بيمعن
  ).5( گزارش دادند

 .داشت يمطالعات ذكر شده همخوان جينتا مطالعه فوق با جينتا 
وزن  نيسيدوكسوروب يشده با  دارو مارينر ت ييدر موش صحرا

  .بود افتهيها  كاهش ضهيبدن و وزن ب
 +DOX كننده افتيگروه در انيوزن بدن در م نيانگيم

 افتينسبت  به گروه در) گرم بركيلوگرمميلي 1000( ليزنجب
نجا كه آ. از دادرا  نشان  يداريمعن شيافزا DOX  كننده

محرك اشتها و ضد تهوع در  باتيها كه از جمله تركنجروليج
ها موجب حذف ترپن ييسزكو زين و) 20( است ليزنجب
 يانت تيخاص اهيگ نيپس ا ،دنشويزاد مآ يهاكاليراد

 

 
 مقايسه درصد تحرك اسپرم در گروه هاي مختلف در  موش صحرايي در پايان آزمايش. 5نمودار 
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و موجب حذف  دياز تول يريدارد و موجب جلوگ يدانياكس

  .)20(شود يفعال بدن م يها تيمتابول
در بدن   DOX فعال حاصل از يهاتيبا حذف متابول پس
كاهش وزن بدن، با  جهيدر نت نيكاهش سنتز پروتئ يجلو
موجود در  يهانجروليج .شوديمهار م ليدوز زنجب شيافزا

 3نوع  رندهيگ تواننديهستند و م كيسروتونرژ ي، آنتليزنجب
مدت  يرا مهار كنند. محققان معتقدند مصرف طوالن نيسروتون

مدت  يدر طوالن نيباز جذب سروتون ياختصاص يهامهاركننده
 يميپس در گروه ش). 21( شوديوزن بدن م شيباعث افزا

گرم ميلي 1000 دوز ليكننده زنجب افتيهمراه با در يدرمان
 يتا حدود  ،شده تنها يدرمان يمينسبت به گروه ش بركيلوگرم

  شود.ميكاهش وزن بدن جبران 
و عصاره  نيسيكننده دوكسوروب افتيگروه  در اسپرم در تعداد
با  سهيدر مقا DOX + گرم بركيلوگرمميلي 50 ليزنجب يالكل

 جي. نتادادرا نشان  يداريكنترل و شاهد كاهش معن يهاگروه
 يمياسپرم را در گروه ش زانيم ديمطالعه كاهش شد نيا

دادند  اننش شو همكاران  هيدهد. يشده گزارش م يدرمان
پس  يبه صورت داخل صفاق يدر سه روز متوال  DOX قيتزر
اختالل در ، دار وزن بدنيباعث كاهش معن توانديروز م 28از 

  يزانت نيهمچن). 9( شودياسپرماتوژنز و كاهش تعداد اسپرم م
به مدت چهار هفته  DOX نشا ن داد كه بعد از مصرف

 9مدت به مدت  يطوالن ماريتو در  دهديرخ م يگواسپرميال
 يمبن يگزارشات نيهمچن) 5( شوديم يهفته سبب آزواسپرم

و  DOX با ماريدر زمان ت يجنس يهاهورمون زانيبر كاهش م
 زانيكاهش م نيوجود دارد كه  ا گيديال يهاشدن سلول زيل

باعث اختالل در عملكرد  توانديم يجنس يهورمون ها
ه با مطالع  نيا جيكه نتا) 22( و بلوغ اسپرم شود ميديدياپ
 دهدينشان م يآمار يهايبررس. دارد يمطالعات همخوان ريسا

 يكننده عصاره الكل افتيدر يها- كه تعداد اسپرم در گروه
-با گروه سهيدر مقا )گرم بركيلوگرمميلي 1000و 50( ليزنجب

كرد. تعداد اسپرم  دايپ يداريمعن شيكنترل و شاهد افزا يها
 يو عصاره الكل نيسيكننده دوكسوروب افتيدر گروه در زين

 سهيدر مقا DOX + گرم بركيلوگرمميلي 1000و  500ليزنجب
دهد يكه نشان م كرد دايپ يداريمعن شيافزا DOX با گروه

تواند اثرات يم گرم بركيلوگرمميلي 1000با دوز  ليزنجب
. مطالعات كند جبراناسپرم را  تعداد يرا بر رو DOX مخرب

 ميسترون در تقسوتست يكه غلظت باال دندهينشان م
  نشان  قاتيتحق. نقش دارد يو اسپرماتوگون تياسپرماتوس

هورمون  شيث افزاعبا ليمصرف عصاره زنجب دندهيم
كه  دندهيمطالعات نشان م ).23(شود يم سترونوتست

و  ژنازياكسپويل ريها با مهار مسترپنييها و سزكوجنجرول
كنند يم يريجلوگ كيدونيآراش دياس دياز تول ژنازياكسكلويس

 ، درنيگنادوتروپ ديها در تولنيو با توجه به نقش پروستاگالند
 شيبا افزا). 24( ابدييم شيسترون افزاوتست زانيم جهينت
 افتيدر گروه در زياسپرم ن زانيم ،هورمون تستسترون زانيم

 توانديم ليزنجب نيهمچن، ابدييم شيافزا ليكننده زنجب
 دتعدا يبر رو يرا تا حدود DOX يواز دار ياثرات مخرب ناش
  .اسپرم جبران كند

كننده  افتيدر زنده در گروه يهادرصد اسپرم نيانگيم
كنترل و شاهد كاهش  يبا گروه ها سهيدر مقا نيسيدوكسوروب

و ) ROS( ژنيفعال اكس يهاگونه جاديكرد. ا دايپ يداريمعن
 يتورهااز فاك يكيآزاد به طور كنترل نشده  يهاكاليراد ريسا

منجر به كاهش  ويداتياسترس اكس قيكه از طراست  ياساس
شده و  يو اختالل در واكنش آكروزوم يستيز تيتحرك، قابل

از  DOX يياثر دارو). 25( شوديم يمنجر به نابارور تيدر نها
 يسم ژنيانواع اكس ديتول شيوافزا DNA مهار سنتز قيطر

 يسلول ريارو در تكثد نيا ن،يبنابرا .شودياعمال م (ROS) فعال
به  DXR ،يشگاهيآزما واناتيح ضهيب . دركنديمداخله م

    جاديصورت وابسته به دوز در روند اسپرماتوژنز  اختالل ا
 يهااسپرم در گروه يپس كاهش درصد زنده مان). 8( كنديم

  .دارو باشد نيمصرف  ا ليبه دل توانديم DOX كننده افتيدر
كننده عصاره  افتيه در گروه  درزند يهادرصد اسپرم نيانگيم

  با  سهيدر مقا) گرم بركيلوگرمميلي1000( ليزنجب يالكل
كرد.  دايپ يداريمعن شيكنترل و شاهد افزا يهاگروه

 كاليرفتن راد نيموجب از ب ليموجود در زنجب رولينجيج
 هانيپروستاگالند ديمهار تول ك،يسروتونرژ يآزاد، آنت يها
 كاليراد ديموجب مهارتول زيها نرپنت ييو سزكو )12(شوديم

 درصد توانديم ليمصرف زنجب جهيدر نت ).13( دنشويآزاد م
مطالعه مصرف  نيكند كه در ا تيها را تقواسپرم يمانزنده
  .اسپرم ها شد يماندرصد زنده شيباعث افزا ليزنجب

بود كه مصرف  نيقابل توجه پژوهش حاضر ا جياز نتا يكي
توانست درصد حركت جلو رونده اسپرم را  ييبه تنها ليزنجب
 ياز دارو يعوارض ناش نيدهد و همچن شيافزا

كه منجر به كاهش حركت جلو رونده اسپرم   نيسيدوكسوروب
جبران  زيحركت درجا و حركت ساكن را ن افتني شيو افزا
 افتيگروه در انيدر م يداريمعن شيصورت كه افزا نيبد ،كند

 + گرم بركيلوگرمميلي 1000 و 500 ليكننده عصاره زنجب
DOX  گرم بركيلوگرمميلي 3 با گروه سهيدر مقا DOX  وجود

 يخاص باتيو ترك ليخواص گفته شده زنجب  ليداردكه به دل
ادعا كرد كه  توانيها مترپن ييو  سزكو رولينجيج  لياز قب



 95/ و همكاران باريفاطمه جو                                                                                                   96 تابستان    2 شماره   27 دوره

 ياز دارو يناش DOX يتواند عوارض مخرب دارويم ليزنجب
DOX نحوه  يو حن يدرصد زنده مان ير روب يرا تا حدود

  .حركت اسپرم  را بهبود بخشد
 يخاص خود قادر است اثرات  مخرب دارو باتيبا ترك ليزنجب

  دياسپرم محافظت نما يرا بر پارامترها نيسيدكسوروب
را تا   DOX ياز دارو يتواند عوارض مخرب ناش يم ليزنجب

حوه حركت ن يتو ح يتعدا د درصد زنده مان  يبر رو يحدود
  . اسپرم  را بهبود بخشد

  
  تشكروقدرداني
 وانــاتياز كارمنــدان  محتــرم  مركــز ح يبــا تشــكر و قــدردان

واحد كازرون  كـه در انجـام    يدانشگاه آزاد اسالم يشگاهيآزما
  .كردند ياريكار ما را  نيا
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