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چکیده
سیسپالتین ،داروي ضدسرطان است که در شیمي درماني استفاده ميشود ،اثرات جانبي این دارو شامل کاهش عملکرد غدد جنسي،
آزواسپرمي و الیگواسپرمي است .خارخاسک گیاهي است که عالوه بر دارا بودن ترکیبات فراوان ،عملکرد جنسي را زیاد ميکند .هدف از
این مطالعه بررسي تأثیرحمایتيعصاره هیدروالکلي خارخاسک بر علیه سمیت سلولي سیسپالتین بر بافت بیضه در موش سوري است.
در این مطالعه تجربي  93موش سوري بالغ نر با وزن  93 -52گرم به صورت تصادفي به پنج گروه ششتایي تقسیم شد .گروه کنترل،
نرمال سالین را دریافت و گروه تجربي 1سیسپالتین و سه گروه دیگر به ترتیب دوز  2/2میليگرم بر کیلوگرم سیسپالتین همراه با
دوزهاي عصاره خارخاسک 933 ،133و  233میليگرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقي به مدت چهار روز دریافت کردند .یک روز
پس از آخرین تزریق ،وزن موش ،بیضهها و هیستولوژي بافت بیضهها بررسي شد .دادههاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS
و آزمونهاي  one way-ANOVAارزیابي شد .نتایج نشان داد که سیسپالتین به تنهایي موجب کاهش معني دار وزن بدن (،)P<3/32
کاهش وزن بیضه ( ،)P < 3/331کاهش قطر لولههايسمینیفروس ( )P < 3/32و افزایش تعداد سلولهاي چندهستهاي در لومن
سمینیفروس ( )P < 3/331و تعداد سلولهاي واکوئله شده اپیتلیوم ( )P < 3/31نسبت به گروه کنترل شد .در گروههایي که سیسپالتین
به همراه عصاره خارخاسک داده شد وزن بدن ،بیضه و تخریب بافت بیضه نسبت به گروه تجربي 1افزایش و تعداد سلولهاي واکوئله
شده و چندهستهاي کاهش یافته بود .نتایج تأثیر حمایتي عصاره هیدروالکلي خارخاسک بر علیه سیتوتوکسیسیتي سیسپالتین بر بافت
بیضه را نشان ميدهد که احتماالً مربوط به ترکیبات آنتياکسیدانتي خارخاسک است.
کلمات کلیدی :سیسپالتین ،خارخاسک ،بیضه ،موش

مقدمه
سیسپالتین ( )CDDPیک داروي ضدسرطاني است

به واسطه انتقالدهندههاي کاتیوني [ ]11مکانیسمهاي اصلي

که بهطور گسترده براي درمان سرطانهاي مختلف

عملکرد داروي سیسپالتین است .گیاه خارخاسک با نام

استفاده ميشود [ .]11این دارو عالوه بر از بین بردن

علمي  Tribulus terrestrisمشهور به پانکچر و این،

سلولهاي سرطاني ،در بافتهاي سالم نیز اثرات

گیاه یکساله خوابیده بومي است که در بسیاري از مناطق

تخریبي اعمال ميکند [ .]59ایجاد آسیب در ،DNA

گرمسیر و معتدل جهان از جمله آمریکا ،مکزیک ،نواحي

پروتئینها ،گروه تیول جایگاههاي نوکلیوفیلي سلول

مدیترانه و سرتاسر آسیا رشد ميکند [ .]5این گیاه در طب

[ ،]11القاء مرگ سلولي [ ]51و بازجذب سیسپالتین

سنتي چین ،ایران ،عراق ،هند ،بلغارستان و جنوب آفریقا
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کاربرد دارد [ .]9مطالعات نشان ميدهد ،این گیاه حاوي
استروئیدها،

ساپونینها،

فالوونیدها،

تبخیر و عصاره در سطح صافي و تمیز خشک و تهیه شد
[.]54

آلکالوئیدها،

اسیدهاي چرب غیراشباع ،ویتامینها ،تاننها ،رزینها،

حیوانات مورد آزمایش :در این تحقیق  93سر موش بالغ

پتاسیم ،نیترات ،آسپارتیکاسید و گلوتامیکاسید است

نژاد  Balb/Cبا وزن متوسط  93-52گرم بود .موشها به

[ ،]4این گیاه داراي فواید مختلف از جمله باال بردن

پنج گروه ششتایي تقسیم و در تمام مدت چهار روز

عملکرد جنسي در انسان ،ضدعفونت ادرار ،بيحسي،

آزمایش ،حیوانات طي دوره  15ساعت تاریکي و  15ساعت

کاهشدرد ،اشتهاآور [ ،]1فعالیت ضدمیکروبي [،]19

روشنایي قرار گرفتند .آب آشامیدني حیوانات در تمام طول

ضدباکتریایي [ ،]51آنتياکسیداني [ ]11و فعالیت ضد-

آزمایش آب لوله کشي شهري و تغذیه به صورت غذاي

سمي ميباشد .مطالعات انجام شده نشان داده مصرف

مخصوص موش بود .درجه حرارت در طول آزمایش 52

خارخاسک در جنس نر و ماده بر روند اووژنز و

درجه سانتيگراد و تابش نور به صورت غیرمستقیم و از

اسپرماتوژنز اثر بهبودي داشته از این رو از این گیاه به

طریق پنجرههاي آزمایشگاه صورت ميگرفت .گروه کنترل،

عنوان تقویت کننده عملکرد جنسي استفاده ميشود [،1

موشهایي که نرمال سالین را دریافت کردند .گروه تجربي1

 .]5خارخاسک همچنین داراي ترکیبات موثر بر میل

موشهاي که سیسپالتین  2/2میليگرم بر کیلوگرم به

جنسي و افزایش دهنده هورمونهاي آندروژن است که

صورت تک دوز به آنها تزریق گردید .گروه تجربي 5

بر فرایند اسپرماتوژنز داراي اثر موثر است [ .]51 ،1از

موشهایي که سیس پالتین تک دوز را همراه با عصاره

آنجا که گزارشي مبني بر تأثیر حمایتي عصاره

هیدروالکلي خارخاسک با دوز  133میليگرم بر کیلوگرم

خارخاسک بر تخریبهاي ایجاد شده در بافت بیضه

دریافت کردند .گروه تجربي  9موشهایي که سیسپالتین

ناشي از مصرف درماني سیسپالتین یافت نشده ،لذا،

تک دوز همراه با عصاره هیدروالکلي خارخاسک با دوز

هدف از این تحقیق بررسي تأثیر حمایتي عصاره

 933میليگرم بر کیلوگرم به آنها دریافت کردند .گروه

هیدروالکلي خارخاسک بر اثرات سمي ناشي از داروي

تجربي  4موشهایي که سیسپالتین تک دوز را همراه با

سیسپالتین بر بافت بیضه در موش سوري است.

عصاره هیدروالکلي خارخاسک با دوز  233میليگرم بر
کیلوگرم به آنها تزریق شد .مدت زمان دریافت عصاره در

مواد و روش کار

گروههاي تجربي  9 ،5و  ،4چهار روز و دریافت دارو به

دارو :داروي سیسپالتین در شرایط تاریکي 53-12

صورت تزریق داخل صفاقي ميباشد .یک روز پس از

دقیقه قبل از تزریق در نرمال سالین حل شده و به

آخرین تزریق ،موشها درون دسیکاتور حاوي پنبه آغشته به

صورت تک دوز ( 2/2میليگرم بر کیلوگرم) به موشها

اتر قرارگرفته و بیهوش و با باز کردن ناحیه صفاقي از طریق

ترریق گردید [.]1

شکاف عرضي شکمي ،بیضهها خارج ،سپس در فرمالین 13

تهیه عصاره :گیاه خشک شده خارخاسک آسیاب و به

درصد قرار داده شد .پس از ثبوت بافتي و قالبگیري ،از

روش پرکوالسیون عصاره گیري شد .طبق این روش

آنان مقاطع بافتي با ضخامت  2میکرون تهیه و با

 433گرم گیاه آسیاب شده را با 133سيسي الکل اتانول

هماتوکسیلینـ ائوزین رنگآمیزي شدند .مقاطع بافتي تهیه

 13درصد در پرکوالتور خیس نموده و  15ساعت آن را

شده با میکروسکوپ نوري مورد مطالعه قرار گرفت .به

کنار گذاشته و سپس عصاره به صورت قطره قطره از

منطور مطالعات مورفومتریک لولههاي سمینیفروس ،قطر-

پرکوالتور خارج و جمعآوري شد .حالل بوسیله خأل

لولههاي سمینیفروس ،تعداد سلولهاي واکوئلهشده و چند-
هستهاي لولههاي سمینیفروس مورد محاسبه قرار گرفت.
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بدین منظور براي اندازهگیري قطر ،از نرمافزار موتیک

نسبت به گروه تجربي  1افزایش یافته است (نمودار1ـ الف).

استفاده گردید .همچنین از هر حیوان حداقل  53لوله

همچنین با توجه به جدول مشاهده ميشود در گروههاي

سمینیفروس مورد ارزیابي و بررسي آماري قرار گرفت.

تجربي  9 ،5 ،1و  4وزن بیضه نسبت به گروه کنترل کاهش

آمار :جهت بررسي و مقایسه نتایج حاصل از

یافته که در گروههاي تجربي 1این کاهش معنيدار ميباشد

مورفومتریک لولههاي سمینیفروس بین گروههاي کنترل

( .)P< 3/31در گروههاي تجربي  9 ،5و  4با افزایش میزان

و تجربي با استفاده از نرمافزار  ،SPSSآزمون یکطرفه

دوز عصاره خارخاسک وزن بیضه نسبت به گروه تجربي 1

 ANOVAو به دنبال آن آزمون تکمیلي Tukey

افزایش یافته ،البته در گروه تجربي  9 ،5و  4افزایش معني

استفاده گردید .مرز استنتاج آماري نتایج  P <3/32در

داري نسبت به گروه تجربي  1نشان داده نشد (نمودار1ـ ب)

نظر گرفته شد.

.از طرف دیگر در گروههاي تجربي  9 ،5 ،1و  4قطر لوله
سمینیفروس نسبت به گروه کنترل کاهش یافته و این کاهش

نتایج

در گروههاي  9 ،5و  4در سطح  P < 3/32معني ار بود

با توجه به جدول  1مشاهده ميشود ،در گروههاي

(شکل  .)1همچنین مقایسه تعداد سلولهاي واکوئله شده و

تجربي  9 ،5 ،1و  ،4وزن بدن نسبت به گروه کنترل

چندهستهاي در گروههاي تجربي  9 ،5 ،1و  4نسبت به

کاهش یافته که این کاهش در گروههاي تجربي 1

گروه کنترل افزایش یافته که این افزایش در گروه تجربي 1

معنيدار است ( ،)P < 3/32در گروههاي تجربي 9 ،5

معنيدار بوده است (( )P < 3/32جدول ،1شکل.)5

و  4با افزایش میزان دوز عصاره خارخاسک ،وزن بدن

جدول 1ـ مقایسه گروههاي کنترل و تجربي
تجربي 4

گروه تجربي 9

گروه تجربي5

گروه تجربي 1

گروه کنترل

پارامترها

51/2±3/11311

51/2±91/212

51/2±91/212

51/1111±1/19114

51/9999±14/951

وزن بدن (گرم)

3/351±3/33199

3/39±3/33511

3/3513±3/331

*
3/3592±3/33119

β

3/399±3/33129

وزن بیضه (گرم)

**

13/1±3/1

3/1±3/5

19/1±3/9

14/1±3/1

*

α

**

**

1/3±3/1

1/1±3/9

5/1±3/1

9/4±./4

*

α

**

***

2/1±3/1

3

تعداد سلول واکوئله شده

تعداد سلول چندهستهاي

مقادیر براساس میانگین  ±خطاي معیار میانگین آورده شده است .سطح اختالف معني دار  P < 3/32است .عالمت * نشان دهنده اختالف معنيدار
 P < 3/32با گروه کنترل است .عالمت ** نشان دهنده اختالف معني دار  P < 3/31با گروه کنترل است .عالمت *** نشان دهنده اختالف معنيدار
 P < 3/331با گروه کنترل است .عالمت  αنشان دهنده اختالف معني دار  P < 3/32با گروه تجربي 1است.
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(الف)

(ب)
شکل 1ـ مقایسه قطر لولههاي سمینیفروس ،الف :گروه دریافتکننده سیس پالتین( ،)2/2mg/kgب :گروه دریافتکننده سیس پالتین +
عصاره هیدروالکليخارخاسک (.)933mg/kg
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شکل 5ـ مقایسه لولههاي اسپرمساز گروههاي مختلف از لحاظ وجود سلولهاي چند هستهاي و واکوئله شده (بزرگنمایي × .)133هم-
چنین بزرگنمائي  433این مقاطع در گوشه پائین و راست هر تصویر آورده شده است.
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نمودار 1ـ تأثیرحمایتي عصاره هیدروالکلي خارخاسک بر سیتوتوکسیستي القا شده دارو سیسپالتین در گروههاي تجربي و کنترل .گروه

کنترل نرمال سالین دریافت کرد ،گروه تجربي  :1سیسپالتین( ،2.2mg/kgگروه تجربي :5سیسپالتین  +عصاره خارخاسک (mg/kg
 ،)133سیسپالتین  +عصاره خارخاسک (،)933 mg/kgگروه تجربي :4سیسپالتین  +عصاره خارخاسک ( .)233 mg/kgعالمت *
نشان دهنده اختالف معنيدار  P< 3/32با گروه کنترل است .عالمت ** نشان دهنده اختالف معني دار  P< 3/31با گروه کنترل است.
عالمت  αنشان دهنده اختالف معنيدار  P< 3/32با گروه تجربي  1است .عالمت  βنشان دهنده اختالف معنيدار  P< 3/31با گروه

تجربي  1است.
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بحث
در مطالعه حاضر ،کاهش میانگین وزن بدن ،بیضه و قطر

مرتبط است ،به طوري که اندازهي بیضه منعکس کننده

لولههاي سمینیفروس ،افزایشسلولهاي چندهستهاي و

تعداد سلولهاي زاینده موجود در آن است ،مهار

واکوئله شدن در گروه تجربي  1که سیسپالتین را به

اسپرماتوژنز از طریق برداشتن هیپوفیز باعث کاهش

صورت تک دوز دریافت کردند نشان داده شد .روشهاي

محسوس در وزن بیضهها ميشود .همچنین قطر توبول-

متعددي براي کاهش اثرات جانبي داروهایي که در شیمي

هاي سمینیفروس یکي دیگر از شاخصهاي تعیین کننده-

درماني استفاده ميشود وجود دارد ،هورمون درماني و

ي اندازه بیضهها است [.]51 ،3

استفاده از عصاره گیاهان از جمله این روشهاست [،53

یکي از دالیل کاهش وزن بیضهها و آتروفي بیضهها

 .]52مطالعات نشان داده است ،سیسپالتین باعث کاهش

عواملي است که در اسپرماتوژنز اختالل ایجاد ميکند مانند

اسپرماتوژنز ،کاهشاپیتلیوم و قطرلولههاي سمینیفروس

دارو سیسپالتین که موجب الیگواسپرمي یا آزواسپرمي

ميشود [ .]93سیسپالتین قادر به عبور از سد خوني –

ميشود [ ،]12کاهش تعداد اسپرم موجب کاهش وزن

بیضه اي است [ ]15و منجر به بروز اثرات تخریبي در

بیضهها ميگردد .همچنین سیسپالتین با تأثیر بر

بافت بیضه ميشود که در این بررسي در گروه دریافت

مولکول  DNAمانع تکثیر سلولهاي زاینده شده در

کننده سیسپالتین تعداد سلولهاي واکوئله و چندهسته

نتیجه تعداد سلولهاي اسپرم ،اسپرماتید ،اسپرماتوسیت

اي در لولههاي سمینیفروس افزایش یافت .سیسپالتین با

اولیه و ثانویه نیز کم ميشود ،بنابراین وزن بیضهها نیز

ایجاد تخریب در  ،DNAافزایش رادیکال آزاد و با فعال

کاهش ميیابد .آتروفي توبولهاي سمینیفروس و کاهش

کردن مسیرهاي مختلف منجر به القا آپوپتوز در سلولهاي

سلولهاياسپرماتوژنیک از نشانههاي مورفولوژیک اختالل

مختلف شده [ ]51از این رو قطر لولههاي سمینیفروس را

در اسپرماتوژنز هستند [ .]51گونههاي اکسیژن واکنشي با

کاهش ميدهد.

ایجاد استرس اکسیداتیو ،آسیبهاي سلولي را از طریق

در مطالعات نشان داده شده عصاره خارخاسک به دلیل

چند ساز و کار شامل پراکسیداسیون لیپید و آسیب

دارا بودن ترکیبات متعدد مانندکربوهیدراتها ،گلیکوزیدها

اکسیداتیو پروتئینها و  DNAپیش ميبرند ].[14

و ویتامینهاي محلول در چربي از جمله  Aبر متایولیسم-

در حالت طبیعي ساز و کارهاي آنتياکسیداني در بافت-

ترکیبات اثر گذاشته و اشتها را افزایش ميدهد ،ویتامین A

هاي تولیدمثلي حضور دارند و از بروز آسیب اکسیداتیو

یکي از عوامل رشد حیوانات محسوب شده و فقدان این

در سلول هاي گنادي و اسپرماتوزایي بالغ جلوگیري مي-

ویتامین در موش موجب توقف رشد حیوان و کاهش وزن

کنند [ .]13 ،13از طرف دیگر فعالیت آنتياکسیداني ذاتي

ميگردد .ویتامین  Aميتواند با تبدیل به رتینوئید موجب

خارخاسک و برخي ترکیبات آن به طور گسترده در

ذخیره چربي به صورت تريگلیسرید در بدن شده و

محیطهاي آزمایشگاهي و موجودات زنده به اثبات رسیده

موجب افزایش وزن بدن گردد [ .]1بنابراین ميتوان نتیجه

است .مشخص شده که مصرف عصاره خارخاسک سطح

گرفت ویتامین  Aموجود درخارخاسک احتماالً ميتواند

سرمي پتانسیل آنتياکسیداني کل را افزایش میدهد .عصاره

تا حدودي کاهش وزن را در گروههاي دریافتکننده

یر فعالیت سوپر اکسید دسموتاز ( ،)SODگلوتاتیون

خارخاسک نسبت به گروه دریافتکننده سیسپالتین

پراکسیداز و کاتاالز را در سلولها افزایش ميدهد [.]2

جبران کند .همچنین مطالعات نشان داده است ،اندازه

مطالعات نشان ميدهد که زیاد شدن رادیکالهاي آزاد بر

بیضه به شدت با تعداد سلولهاي سرتولي و تولید اسپرم

تکثیر ،فعالیت و باروري اسپرمها اثرات نامطلوب مي
37
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گذارد .چنانچه سطح این رادیکالها به طور مرتب تعدیل
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