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چکیده
کادمیوم به دلیل خصوصیاتي از قبیل پایداري و تجمع پذیري در محیط زیست خطرناک است .هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي اثر
حفاظتي میوه چیکو بر روي آسیب بافت بیضه موش تیمار شده با کادمیوم ميباشد .این مطالعه تجربي بر روي  24سر موش صحرایي نر
بالغ از نژاد ویستار انجام شد .حیوانات به  7گروه تقسیم شدند .گروه کنترل آب و غذاي معمولي دریافت کردند .به گروه شاهد 1مقدار
 0/4میليلیتر آب مقطر تزریق شد .به گروه شاهد  0/4 ،4میليگرم بر کیلوگرم وزن بدن کادمیوم تزریق گردید .به گروه شاهد  3فقط
مقدار متوسط عصاره چیکو یعني  100میليگرم بر کیلوگرم تزریق شد .به گروههاي تجربي  4 ،1و  3در روز اول آزمایش 0/4 ،میليگرم
بر کیلوگرم کادمیوم تزریق شد و سپس به مدت  12روز نیز به ترتیب مقادیر  100 ،50و  400میليگرم بر کیلوگرم عصاره آبي چیکو
تزریق گردید .پس از  12روز از قلب حیوانات خون گیري شد و میزان سرمي هورمون هاي تستوسترون ،دي هیدرواپي آندروسترون
( LH ،)DHEAو  FSHمورد بررسي قرار گرفت .دادههاي آماري توسط آزمون  ANOVAو دانکن در سطح معناداري p 0/05

<توسط نرم افزار  SPSSنسخه 15تعیین گردید .میانگین هورمون تستسترون در گروه شاهد کادمیوم در مقایسه با گروههاي کنترل و
تجربي افزایش معني داري داشت ( .)p >0/05میانگین تغییرات غلظت دي هیدرواپي آندروسترون ) (DHEAدر گروههاي شاهد  3و
تجربي  1و  4نسبت به سایر گروه ها افزایش معني داري درسطح ( )p>0/05داشته است .هورمونهاي  LHو  FSHدر گروه شاهد 4
کاهش معنيدار و در گروه هاي تجربي نسبت به شاهد 4افزایش معنيداري داشت( .)p>0/05این مطالعه نشان داد که عصاره میوه چیکو
ميتواند اثرات تخریبي ناشي از کادمیوم را کاهش دهد.
کلمات کلیدی :میوه چیکو ،کادمیوم ،تستسترون ،دي هیدرو اپي آندروسترون.FSH ،LH ،

مقدمه
تحقیقات زیادي در مورد تأثیر گیاهان و داروهاي گیاهي

ضربان دار هورمون  GnRHاز نورونهاي پاراسلوالر در

بر روي رفع بیماريهاي مختلفي صورت گرفته است.

هسته قوسي شکل برجستگي میاني هیپوتاالموس شروع

اثرات مثبت و منفي بسیاري از این گیاهان از نظر علمي

ميشود و به سیستم پورتال هیپوفیز قدامي ميرسد و

اثبات گردیده است .یافتههاي طب سنتي و تحقیقات

باعث ترشح و آزاد سازي گنادوتروپینها ( FSHو )LH

علمي انجام شده ،نشان ميدهد که میوه تأثیر بسزایي بر

ميشود .با توجه به آثار سوء و عوارض جانبي داروهاي

روي افزایش باروري و هورمونهاي جنسي دارد .بخش

شیمیایي ،امروزه استفاده از طب سنتي بخصوص گیاه

بزرگي از اعمال جنسي در جنس نر و ماده با ترشح

درماني مد نظر قرار گرفته است .در سالهاي اخیر توجه

هورمونهاي آزاد کننده گنادوتروپین ( )GnRHاز

زیادي به مطالعه اثر گیاهان مختلف بر روي هورمونهاي

هیپوتاالموس آغاز ميشود .عمل این محور با ترشح

جنسي پستانداران آزمایشگاهي شده و از نتایج حاصل از
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این مطالعات اطالعات ارزشمندي به دست آمده است

موجب القاي پراکسیداسیون لیپید ) (LPOميشود.

] .]35گیاه چیکو با نام علمي  Manilkara zapotillaاز

همچنین با مهار آنتياکسیدانهایي مثل گلوتاتیون

خانواده  Sapotaceaeميباشد .در حدود  000گونه

پراکسیداز و سوپراکسیداز دیسموتاز باعث تجمع

مختلف از این گیاه شناسایي شده است [.]15 ،0

رادیکالهاي آزاد ،آسیب به سلول و بیماريهاي مزمن

گیاه چیکو با نامهاي دیگر
manilkara

،Mimusopus

achras

،Manilkara

Achras Zapota

و

ميگردد [ .]45مطالعات نشان ميدهد که کادمیوم باعث
نکروز بافت بیضهاي ميگردد [ .]14خردمند و همکاران

Achras

 sapotaنیز شناخته ميشود [.]37

در سال  1394اذعان داشتند که بتائین احتماالً به دلیل

از ترکیبات شیمیایي موجود در چیکو تاننها هستند که

خاصیت آنتياکسیداني ميتواند اثرات استرس اکسیداتیو

عمدتاً در میوه نارس چیکو یافت ميشود [.]42 ،30 ،40

ناشي از کادمیوم را در بافت بیضه کاهش دهد که این امر

همچنین تري ترپنها ( ]10 ،31[ )triterpenesو ساپونین

باعث افزایش سالمت غشاء اسپرم و متعاقباً افزایش نسبي

نیز به طور عمده در دانه [ ]7 ،3وجود دارد و برگهاي

حرکات پیشرونده اسپرم ميگردد [.]1

این گیاه خاصیت آنتياکسیداني [ ،]11ضد میکروبي [،11

تحقیقات فرهنگ دوست در سال  1394نشان داد که

 ]2و ضد درد [ ]32دارد.

صبرزرد ميتواند با کاهش میزان اثر اکسیداني کادمیوم

کادمیوم ( )Cdبا عدد اتمي  20و وزن اتمي  114/21یکي

کلراید ،اسپرماتوژنز را بهبود ببخشد [.]4

از عناصر کمیاب ولي گسترده در سراسر جهان است .به

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي اثر حفاظتي میوه

دلیل افزایش ورود کادمیوم به بدن موجودات زنده از طرق

چیکو بر روي آسیب بافت بیضه موش تیمار شده با

مختلف و افزایش احتمال مسمومیت با آن این موضوع در

کادمیوم ميباشد.

دستور کار سازمان بهداشت جهاني ( )WHOقرار گرفته

مواد و روش کار

است .کادمیوم ميتواند جاي روي را در پروتئینها و

گروه بندی حیوانات :در این تحقیق مجموعاً از  24سر

آنزیمهاي بدن بگیرد و نیز به عنوان یک کاتیون و یا با

موش صحرایي نر بالغ ویستار  90-110روزه با وزن

اتصال به مولکولهاي رسوب دهنده اي از قبیل گلوتاتیون

تقریبي 190 -410گرمي استفاده گردید که بطور تصادفي

یا سیستئین از حاملها و کانالهاي سلولي که به یونهاي

در گروههاي  6تایي گروه بندي گردیدند.حیوانات به طور

دیگر اختصاص دارد جهت عبور استفاده نماید .دوزهاي

تصادفي در گروه هاي زیر تقسیم بندي شدند:

زیاد کادمیوم در شرایط حاد باعث نکروز و آپوپتوز از هر

 گروه کنترل :در این گروه هیچ تیماري براي حیوانات

دو مسیر میتوکندریایي و گیرندههاي مرگ سلولي ميشود.

انجام نگرفت و حیوانات فقط از آب و غذاي معمولي

در تعداد زیادي از مطالعات بر قابلیت کادمیوم در ایجاد

استفاده کردند.

گونههاي فعال اکسیژن و رادیکالهاي آزاد به عنوان

 گروه شاهد  :1به این گروه حیوانات صرفاً 0/4میليلیتر

واسطه ایجاد ضایعات روي ژنها تاکید شده است.

آب مقطر تزریق گردید.

مطالعات نشان ميدهد کادمیوم در مراحل ابتدایي بارداري

 گروه شاهد  :4به این گروه حیوانات صرفاً  0/4میليگرم

آسیبزا و اثرات سمي بر جنین داشته و در مراحل انتهایي

بر کیلوگرم کلرید کادمیوم تزریق گردید.

بارداري روي جفت اثرات سمي دارد و جریان خون رحم

 گروه شاهد  :3به این گروه حیوانات صرفاً مقدار

را کاهش ميدهد .از این رو در تحقیقات انجام شده،

متوسط عصاره آبي چیکو یعني  100میليگرم بر کیلوگرم

کادمیوم به عنوان یک عامل تراتوژن معرفي شده است

وزن بدن تزریق گردید.

] .]20کادمیوم با تولید آنیونهاي سوپر اکسیداسیون
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 گروه تجربي  :1در این گروه حیوانات دوز  50میليگرم

نشان داده است .گروه شاهد چیکو نسبت به گروه کنترل

بر کیلوگرم عصاره آبي چیکو تزریق گردید.

افزایش معنيداري نشان داده و گروه هاي تجربي  4 ،1و

 گروه تجربي  :4در این گروه حیوانات دوز  100میلي-

 3نسبت به گروه شاهد چیکو کاهش معني داري داشته

گرم بر کیلوگرم عصاره آبي چیکو تزریق شد.

است .همچنین گروههاي تجربي  4 ،1و  3افزایش معني

 گروه تجربي  :3در این گروه حیوانات دوز  400میلي-

داري نسبت به گروه شاهد کادمیوم در سطح ()p>0/05

گرم بر کیلوگرم عصاره آبي تزریق گردید.

داشته است.

همچنین به گروههاي تجربي  4 ،1و  3در روز اول انجام

تغییرات غلظت دیهیددروایی اندروسدترون (:)DHEA

آزمایش ،مقدار  0/4میليگرم بر کیلوگرم کلرید کادمیوم

میــانگین تغییــرات غلظــت دي هیــدرواپي آندروســترون

نیز تزریق شد .کلیه تزریقات در آزمایش فوق به صورت

) (DHEAدر گروه شاهد چیکو و تجربي  1و  4نسبت بـه

درون صفاقي و به مدت  12روز انجام گردید .در پایان

سایر گروه هاي مورد بررسي افزایش معني داري درسـطح

دوره موشها بیهوش و از قلب آنها خونگیري شد و سرم

( )p>0/05داشته است.

خون جدا گردید .سرمها از نظر مقادیر هورمونهاي

تغییرات غلظت هورمون  :LHگروه شاهد کادمیوم و

تستوسترون LH ،DHEA ،و  FSHبا استفاده از کیتهاي

گروههاي تجربي  4 ،1و  3نسبت به گروه کنترل کاهش

تشخیص کمي ساخت شرکت  Monobindآمریکا مورد

معنيداري نشان داده است همچنین گروه هاي تجربي ،1

بررسي قرار

گرفت.

 4و  3در مقایسه با گروه شاهد چیکو کاهش معنيداري

روش تجزیه و تحلیل و محاسبه آماری :اعداد بدست

داشته است .گروه تجربي  4 ،1و  3افزایش معنيداري

آمده توسط آزمونهاي آنالیز واریانس و سپس آزمونهاي

نسبت به گروه شاهد کادمیوم در سطح ( )p>0/05نشان

تعقیبي دانکن براي هر آزمون جداگانه آنالیز و با یکدیگر

داده است.

مقایسه شدند و نمودارهاي آنها بر اساس اطالعات بدست

تغییرات غلظت هورمون  :FSHگروه شاهد کادمیوم

آمده از آنالیز اعداد توسط ( )ANOVAیک طرفه ،توسط

نسبت به گروه کنترل کاهش معنيداري داشته است.

نرم افزار  SPSSرسم گردیدند .مقادیر بکار گرفته شده

گروههاي تجربي  4 ،1و  3نسبت به گروه کنترل و شاهد

میانگین  ±خطاي انحراف از معیار ( )SEMو سطح معني

چیکو کاهش معنيداري نشان داده است .همچنین گروه-

دار  p >0/05ميباشد.

هاي تجربي  4 ،1و  3افزایش معنيداري نسبت به گروه
شاهد کادمیوم در سطح ( )p>0/05داشته است.

نتایج
تغییرات غلظت تستوسترون :گروه شاهد کادمیوم و
گروههاي تجربي  4 ،1و  3نسبت به گروه کنترل کاهش
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Testosterone
DHEA

6.58

LH

8

FSH

7

3.62

5
4

2.78
1.82

0.068

0.056
0.76
0.91

1

0.057

0.5
0.058
0.37
0.37

0.072
0.67
0.85

1.12
1.23

1.19

1.06
1.33

2.16

3

0.058

0.073
0.65
0.84

هورمون تستوسترون )(Ug/ml

4.58

6

2
1
0

نمودار 1ـ نتایج مربوط به تغییرات غلظت هورمونهاي تستوسترون ،دي هیدرواپي اندروسترون) LH ،(DHEAو . FSH
نقاط به صورت  Mean±S.Eنشان داده شده است .بر اساس آزمون دانکن اگر ستون ها داراي حداقل یک حرف مشـترک باشـند
آن ستون ها با همدیگر تفاوت معني داري ندارند.

بحث
نتایج پژوهش حاضر نشان ميدهد که تغییرات غلظت دي

کادمیوم بر این هورمون ميباشد .در گروههاي تجربي نیز

هیدرواپي آندروسترون ) (DHEAدر گروههاي شاهد3

استفاده از عصاره میوه چیکو توانسته اثر کاهشي کادمیوم

(شاهد چیکو) و تجربي  1و  4افزایش معنيداري نسبت

را بهبود ببخشد و تا حدودي باعث افزایش هورمون

سطح ( )p>0/05داشته است.

تستسترون شود .همچنین در توجیه افزایش میزان هورمون

همچنین مشخص شد که غلظت تستوسترون در گروه-

تستسترون در گروه شاهد چیکو ،از آنجا که میوه چیکو

هاي مورد بررسي در گروه شاهد کادمیوم و گروههاي

داراي فالونویید ميباشد مشخص شده است که بعضي از

تجربي  4 ،1و  3نسبت به گروه کنترل کاهش نشان داده

فیتواستروژنها در غلظت کم با افزایش هورمون تري

است .گروه شاهد چیکو نسبت به گروه کنترل افزایش

یدوتیرونین ( ،)T3که باعث افزایش استروئیدوژنز در

معنيداري نشان داده و گروههاي تجربي  4 ،1و  3نسبت

سلولهاي الیدیگ ميگردد ،قادرند میزان سنتز و ترشح

به گروه شاهد چیکو کاهش معنيداري داشته است.

هورمون تستسترون را در این سلولها افزایش دهند [.]17

همچنین گروههاي تجربي  4 ،1و  3افزایش معني داري

فالونوییدها همچنین از طریق ممانعت از عملکرد آنزیم

نسبت به گروه شاهد کادمیوم در سطح ( )p>0/05داشته

-5آلفا

دي

است که این تغییرات بیانگر اثر افزایشي عصاره میوه

هیدروتستسترون ممانعت کرده و از این طریق میزان

چیکو بر غلظت هورمون تستسترون و اثر کاهشي کلرید

هورمون تستسترون را افزایش ميدهند [.]9

به سایر گروهها در
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مطالعات گذشته نشان داد که کادمیوم باعث کاهش مقدار

بررسيها نشان ميدهد ترشح  FSHمستقل از GnRH

هورمون تستوسترون ميگردد [.]20

است [ .]39گیرندههاي هورمون  FSHدر سطح سلول-

همچنین دالتون اظهار داشت که کادمیوم باعث نکروز

هاي سرتولي وجود دارند و هورمون  FSHبا اتصال به

بافت بیضه اي و کاهش هورمون تستسترون ميگردد که

این گیرندهها باعث فعال شدن آنزیم آدنیلیل سیکالز و

نتایج این پژوهشها با مطالعه حاضر نیز همخواني دارند

افزایش غلظت  cAMPو در نتیجه فعال شدن پروتئین

[.]11

کیناز  (PKC) Cدر سیتوزول مي گردد .سپس زیر واحد

نتایج مربوط به تغییرات غلظت هورمون  LHدر گروه-

کاتالیتیکي ،فعال و وارد هسته شده و رونویسي از ژن

هاي مورد بررسي نشان ميدهد که گروه شاهد کادمیوم و

 ABPرا فعال ميکند [ .]6هورمون  FSHبراي شروع

گروههاي تجربي  4 ،1و  3نسبت به گروه کنترل کاهش

اسپرماتوژنز یعني شروع تقسیم میتوز سلولهاي

معنيداري نشان داده است همچنین گروه هاي تجربي ،1

اسپرماتوگوني ضروري است [ .]36بنابراین اختالل در

 4و  3در مقایسه با گروه شاهد چیکو کاهش معنيداري

میزان هورمون  FSHباعث ایجاد اختالل در روند

داشته است .گروه تجربي  4 ،1و  3افزایش معنيداري

اسپرماتوژنز ميگردد .همچنین هورمون  FSHبراي اتصال

نسبت به گروه شاهد کادمیوم در سطح  p>0/05نشان

و چسبیدن اسپرماتیدها به سلولهاي سرتولي ضروري

داده است .کاهش در گروه شاهد کادمیوم بیانگر اثر

است [.]11

کاهشي این ماده بر هورمون  LHميباشد و همچنین اثر

 Manilkara zapotaگیاه مهم داراي مصارف مختلف

کاهشي خود را در گروههاي تجربي  4 ،1و  3نیز بروز

دارویي است .در سراسر بنگالدش و هند کشت مي شود،

داده است که استفاده از عصاره میوه چیکو توانسته اثر

هر چند که بومي مکزیک و مرکزي امریکا است [.]40

کلرید کادمیوم را مهار کند و در نهایت باعث افزایش LH

در سیستمهاي سنتي از برگهاي این گیاه براي درمان

در گروههاي تجربي در مقایسه با گروه شاهد کادمیوم

سرفه ،سرماخوردگي و اسهال استفاده مي گردد .برگ این

گردیده است .نتایج مربوط به تغییرات غلظت هورمون

گیاه همچنین داراي فعالیت آنتي اکسیداني [ ،]44ضد

 FSHدر گروههاي مورد بررسي نشان ميدهد که گروه

میکروبي [ ،]33بالقوه ضد درد ،همچنین فعالیت قند خون

شاهد کادمیوم نسبت به گروه کنترل کاهش معني داري

و  hypocholesterolemicرا کنترل مينمایند [.]49

داشته است .گروههاي تجربي  4 ،1و  3نسبت به گروه

پوست گیاه به عنوان تونیک و عصاره پوست آن در درمان

کنترل و شاهد چیکو کاهش معني داري نشان داده است.

اسهال ،اسهال خوني و  peludismاستفاده دارد [،49

همچنین گروههاي تجربي  4 ،1و  3افزایش معني داري

 .]40همچنین از پوست این درخت براي درمان اختالل

نسبت به گروه شاهد کادمیوم در سطح  p>0/05داشته

گوارشي ،تب ،درد و همچنین شرایط التهابي استفاده مي-

است .اثر کاهشي هورمون  FSHدر گروه شاهد کادمیوم

شود [ .]41 ،40فعالیتهاي بیولوژیکي مشاهده شده به

نشانگر اثر کاهشي این ماده بر هورمون  FSHمي باشد.

ترکیبات شیمیایي مختلف موجود در این گیاه به طور

در گروه هاي تجربي نیز استفاده از عصاره میوه چیکو

عمده به ترکیبات فنلي آن نسبت دارد [.]10 ،30

توانسته اثر کاهشي کادمیوم را بهبود بخشد و تا حدودي

غربالگري ماده اولیه گیاه چیکو نشان از حضور تري-

باعث افزایش هورمون  FSHشود .کادمیوم کلراید باعث

ترپنوئیدها ،فالونوئیدها و گلیکوزیدهاي که داراي

کاهش سطوح پالسمایي هورمون  FSHو  LHدر موش-

خواص ضد توموري قوي ميباشد دارد [.]43

هاي صحرایي القاء شده با کلرید کادمیوم ميگردد [.]5

عالوه بر این ،فالونوئیدها داراي مکانیسم هاي هستند که
سلولهاي سرطاني را ميکشند و مانع تهاجم تومور مي-
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شوند [ .]47 ،12 ،13عصاره اتیل استات از پوست ساقه

 )zapotaبر فیزیولوژي تولیدمثلي در موشهاي صحرایي

 Manilkara zapotaداراي فعالیت ضد سرطان قابل

نر القاء شده با کلرید کادمیوم تدوین گردیده است .بدین

توجه است .استفاده از عصاره آبي میوه چیکو اثر قابل

وسیله از همکاري جناب آقاي حامد حسنزاده

مالحظه اي بر کنترل قند خون و کاهش کلسترول دارد.

خانکهداني در اجراي این طرح قدرداني ميشود.

پلي فنول هاي محلول در آب میوه چیکو عمدتاً تاننها و
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