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چکیده:
مقدمه :جینسینگ یکی از گیاهان دارویی است .سیکلوفسفامید دارویی با خاصیت ضد سرطان است که دارای عوارض جانبی بر تخمدان میباشد .هدف
از انجام این پژوهش بررسی اثر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر رفع مسمومیت ناشی از سیکلوفسفامید در بافت تخمدان موش صحرایی ماده بالغ میباشد.

نتایج :در گروه تجربی  0فولیکول های آترزی زیاد بود ،اما در گروه تجربی  3تعداد فولیکول آترزی و تخریب بافتی نسبت به گروه تجربی  0کمتر
مشاهده شد .گروه تجربی  2تعداد فولیکول آترزی نسبت به گروه تجربی  0و  3کاهش یافت ،ولی در گروه تجربی  4فولیکول بهشدت آترزی شد .در گروه
تجربی  1تعداد فولیکولها گراف ،اولیه و ثانویه نسبت به گروه کنترل افزایش داشت.
نتیجهگیری :سیکلوفسفامید باعث افزایش فولیکول های آترزی میشود ،درحالیکه عصاره آبی الکلی جینسینگ مانع از اثرات منفی سیکلوفسفامید و
در نتیجه کاهش تعداد فولیکول آترزی میشود.
واژگان کلیدی :سیکلوفسفامید ،موش صحرایی ،تخمدان

رساندن اثرات منفی سیکلوفسفامید بر باروری دارای اهمیت
میباشد .یک مزیت دیگر گیاهان درمانی بهشرط اینکه تحت
نظارت ویژه افراد متخصص تهیه و مصرف شوند ،بیضرر بودن
آنهاست [.]2
طب سنتی و استفاده از داروهای گیاهی امروزه از پرطرفدارترین
روشهای درمان به شمار میروند .یکی از داروهای گیاهی
جینسینگ میباشد [ .]4تحقیقات انجامشده بیانگر آن است که
ریشه این گیاه مثل سایر گیاهان دارویی ،قابیلت پیشگیری و
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مقدمه:
تخمدانها به شکل دو غده کوچک در دو سوی رحم قرار گرفتهاند
و توسط انتهای لوله تخمدان پوشانده شدهاند .سرطان اپی تلیال
تخمدان رایجترین نوع این سرطان است که معموالً تا هنگام
متاستاز بدون عالمت باقی میماند[ .]0اختالل در عملکرد
تخمدان موشهای صحرایی متعاقب مصرف سیکلوفسفامید ،به
دلیل تخریب سلولهای گرانولوزا میباشد [ .]3با توجه به شیوع
باالی سرطان تخمدان و استفاده زیاد از سیکلوفسفامید در درمان
آن ،یافتن آنتیاکسیدان مناسب با منشأ گیاهی بهمنظور به حداقل
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مواد و روشها :این مطالعه تجربی روی  13سر موش صحرائی ماده بالغ انجام شد .موشها بهطور تصادفی به هفت گروه  1تایی شامل گروه کنترل،
شاهد ،تجربی  2،4 ،3 ،0و  1تقسیم شدند .گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکردند ،گروه شاهد حالل دارو دریافت کردند و گروههای تجربی  0و  3و 2
روزانه  1mg/kg/bwداروی سیکلوفسفامید و به ترتیب  1/1g/kg/bwو  0و  3عصاره جینسینگ ،گروه تجربی  4روزانه  1mg/kg/bwداروی سیکلوفسفامید
و گروه تجربی  1روزانه  3g/kg/bwعصاره جینسینگ دریافت کردند .در پایان از بافت تخمدان مقاطع بافتی تهیه شد و مورد بررسی قرار گرفت.

تأثیر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر

مجله علوم پزشکی پارس ،دوره دوازدهم ،شماره سه ،پاییز32

42

] [ DOI: 10.29252/jmj.12.3.23

مواد و روشها:
این پژوهش یک مطالعه تجربی است که در زمستان  0230انجام
شد .نگهداری حیوانات آزمایشگاهی مطابق با راهنمای انستیتوی
ملی سالمت انجام شده است .در ابتدا تعداد  13سر موش ماده
بالغ از نژاد ویستار از خانه حیوانات دانشگاه آزاد اسالمی جهرم
خریداری و جهت تطابق با محیط به مدت  04روز در اتاق حیوانات
نگهداری شدند .سن موشها  31-001روز و  011-031گرم وزن
داشتند .در طول مدت انجام پژوهش حیوانات در شرایط مناسب
 31±0درجه سانتیگراد 03 ،ساعت روشنایی و  03ساعت تاریکی
و رطوبت نسبی  11-11درصد نگهداری شدند .سیکلوفسفامید

بهصورت قرصهای  11میلیگرمی در  01سیسی آب حل شد و
روزانه تزریق درون صفاقی شد .در این پژوهش برای عصاره
گیری گیاه جینسینگ از ریشه آن استفاده شد که به کمک آسیاب
برقی آن را بهصورت پودر در آورده و با استفاده از روش
پرکوالسیون (سوکسله) عصاره به دست آمد [.]33
در هریک از گروهها  1سر موش صحرایی بالغ که بهصورت
تصادفی انتخابشده بودند به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفتند:
گروه کنترل :روزانه از غذای فشرده و آب در طی  30روز آزمایش
استفاده کردند و هیچ نوع داروی دریافت نکردند.
گروه شاهد :روزانه  1/3میلیلیتر آب مقطر بهعنوان حالل دارو
بهصورت گاواژ دریافت کردند.
گروه تجربی  :1روزانه مقدار  1 mg /kgوزن بدن ،داروی
سیکلوفسفامید بهصورت تزریق درون صفاقی و  1/1g/kgوزن
بدن عصاره آبی الکلی جینسینگ بهصورت خوراکی دریافت
کردند.
گروه تجربی  :3روزانه مقدار  1 mg/kgوزن بدن ،داروی
سیکلوفسفامید بهصورت تزریق درون صفاقی و  0g/kgوزن بدن
عصاره آبی الکلی جینسینگ بهصورت خوراکی دریافت کردند.
گروه تجربی  :2روزانه مقدار  1 mg/kgوزن بدن ،داروی
سیکلوفسفامید بهصورت تزریق درون صفاقی و  3g/kgوزن بدن
عصاره آبی الکلی جینسینگ بهصورت خوراکی دریافت کردند.
گروه تجربی  :4روزانه مقدار  1 mg/kgوزن بدن داروی
سیکلوفسفامید بهصورت تزریق درون صفاقی دریافت کردند.
گروه تجربی  :5روزانه مقدار  3 g/kgوزن بدن عصاره آبی
الکلی جینسینگ بهصورت خوراکی دریافت کردند.
پس از طی دوره تیمار بافت تخمدان را جدا کرده و پس از انجام
مراحل رایج پاساژ بافتی و تهیه مقاطع آسیبشناسی ،برشهای
پیدرپی با ضخامت  1میکرون تهیه شد و از هر  01برش یک
مقطع و در مجموع از هر نمونه  01مقطع توسط رنگآمیزی
هماتوکسیلین -ائوزین رنگآمیزی شد .مطالعات پاتولوژی مقاطع
بافتی با استفاده از میکروسکوپ نوری دو چشمی مدل
 Labomed× 400و تهیه فتومیکروگراف ها با کمک دوربین
( UV100ساخت کشور کره) انجام شد.
دادههای بهدستآمده از شمارش تعداد فولیکول های بدوی ،اولیه،
ثانویه ،آنترال ،گراف ،آترتیک و جسم زرد در
گروههای مختلف با استفاده از آزمون تحلیل واریانس دو طرفه با
کمک نرمافزار  SPSSتحلیل و با هم مقایسه شدند .مقادیر به کار
گرفتهشده میانگین  ±خطای انحراف معیار ) (SEMو سطح
معناداری آماری  P>1/11در نظر گرفته شد.
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درمان بسیاری از بیماریها را دارا میباشد [ .]1واژه جینسینگ
( )Red panaxبه معنی درمانکننده تمام بیماریها میباشد .این
گیاه از خانواده عشقه ( ]3،1[ )Araliaceaeو بهعنوان یک آداپتوژن
محسوب میشود .آداپتوژن به معنی فرآوردههای گیاهی با خواص
آنتیاکسیدانی است که افزاینده مقاومت بدن در برابر عوامل
استرسزا ،تروما ،اضطراب و خستگی میباشند [ .]3این گیاه
مشابه عصاره خارخاسک و کروسین به علت خاصیت
آنتیاکسیدانی به ترتیب باعث کاهش عوارض داروی
سیکلوفسفامید روی سلولهای تولیدکننده هورمونهای جنسی و
رشد جنینهای حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موشهای سوری
شده است [.]3،1
اگرچه سیکلوفسفامید دارای خاصیت ضد سرطانی خوبی است و
باعث کاهش حجم تومور میشود ،ولی دوز اضافی آن معموالً
ضعفی در مکانیسم دفاعی ایجاد میکند که منجر به مهار پاسخ
ایمونولوژی و رشد عفونت فرصتطلب و در نهایت رشد دوباره
تومور میشود [ .]01 ،00با توجه به خاصیت ضد سرطانی
سیکلوفسفامید و اینکه سرطان همراه با تکثیر زیاد سلولی است
بنابراین ،سیکلوفسفامید احتماالً از طریق مهار تکثیر سلولی عمل
میکند .سیکلوفسفامید باعث آپوپتوز در سلولهای سرطانی جنین
موش ،سلول ریه و تیموس موش صحرایی شده است [.]03 -03
سیکلوفسفامید همچنین میتواند در میزان باروری در هر دو جنس
نر و ماده اختالل ایجاد کند [03و .]01تبریزی و همکاران در
بررسی اثرات مخرب سیکلوفسفامید روی جنس ماده موش
صحرایی بیان کردند که سیکلوفسفامید باعث تخریب سلولهای
گرانولوزا و همچنین اختالالت باروری آمنوره و افزایش تعداد
فولیکول های آتریک میشود [ .]03اختالل در عملکرد تخمدان،
کاهش تعداد کل فولیکولها و کاهش وزن تخمدانهای موش
صحرایی در اثر مصرف داروی سیکلوفسفامید گزارش شده است
[ 31و  .]30هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر عصاره آبی
الکلی جینسینگ بر رفع مسمومیت ناشی از سیکلوفسفامید در
بافت تخمدان موش صحرایی بالغ میباشد.

فرزانه نظری و همکاران

فرزانه نظری و همکاران

تأثیر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر

نتایج:
در گروههای تجربی  3 ،0و  4تعداد فولیکول اولیه کاهش
معناداری نسبت به گروه کنترل داشت و در گروههای تجربی ،3
 2و  1افزایش معناداری نسبت به گروه تجربی  4مشاهده شد.
گروه تجربی  1نیز دارای افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل
بود .تعداد فولیکول بدوی در گروه تجربی  0و  4کاهش معناداری
نسبت به گروه کنترل و افزایش معناداری در گروه تجربی  1نسبت
به گروه تجربی  4از خود نشان داد .تعداد فولیکول ثانویه در
گروهای تجربی  2 ،3 ،0و  4کاهش معناداری نسبت به گروه
کنترل و درگروه تجربی  1افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل
داشت .همچنین در گروههای تجربی  2 ،3میزان کاهش کمتر و

گروه  1دارای افزایش معناداری نسبت به گروه  4بود (جدول ،)0
(فتومیکروگراف های .)0-3
تعداد فولیکول گراف در گروه تجربی  1افزایش معناداری نسبت
به گروه تجربی  4داشت ،در حاکی که در دیگر گروههای تجربی
تغییر معناداری نسبت به گروه کنترل نداشت .تعداد جسم زرد در
گروه تجربی  4دارای کاهش معناداری نسبت به گروه کنترل بود
( ) P1/11و در دیگر گروههای تجربی تغییر معناداری نسبت به
گروه کنترل مشاهده نشد .تعداد فولیکول آترزی در گروه تجربی
 4دارای افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل و در گروه تجربی
 2و  1دارای کاهش معناداری نسبت به گروه تجربی  4بود (جدول
( ،)0فتومیکروگراف های .)0-3

جدول  :0نتایج مربوط به فولیکول های اولیه ،ثانویه ،بدوی ،گراف ،آترتیک ،جسم زرد در گروههای مختلف
فولیکول اولیه

فولیکول ثانویه

فولیکول بدوی

فولیکول گراف

جسم زرد

2/3±1/23
2/3±1/41
2/4±1/3
2/1±1/24
**2/2±1/43
*4/1±1/40
** 2±1/30
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پارامتر
گروه
3/4±1/33
2/0±1/3
1/1±0/30
3/3±0/2
1/13± 0/2
کنترل
3±1/30
3±1/24
3/4±0/33
4/3±0/3
4/33±0/43
شاهد
*
*
*
1/1±1/03
0/2±1/03
3/2±0/3
2/1±0/0
3/1±0/2
تجربی 0
**،*2/3±0/3
**،*2/4±0/4
3/2±1/03
0/4±1/23
3/1±3
تجربی 3
**
،
*
**
3/2±1/31
0/31±1/31
4/3±0/34
4/3±0/4
2/1±0/1
تجربی 2
*4/3±1/03
*0/1±0/13
*3/3±1/3
*0/1±1/33
0±1/30
تجربی 4
**
**
***،
***،
3/1±1/01
2/3±1/33
00/2±0/12
1/3±0/3
1/23±3/32
تجربی 1
میانگینهایی که با عالمت * مشخصشدهاند ،اختالف معناداری در سطح  P<0/05نسبت به گروه کنترل نشان میدهند.
میانگینهایی که با عالمت ** مشخصشدهاند ،اختالف معناداری در سطح  P<0/05نسبت به گروه چهارم نشان میدهند.
مقادیر بر اساس میانگین  ±خطای معیار میانگین ( )X±SEMآورده شده است

فولیکول آترتیک

فتومیکروگراف های میکروسکوپ نوری در بافت تخمدان

فتومیکروگراف  :0بافت تخمدان در گروه کنترل ،رنگآمیزی هماتوکسیلین -ائوزین
جسم زرد ) ،(Aفولیکول ثانویه ) (Bو فولیکول اولیه )(C
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فرزانه نظری و همکاران

تأثیر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر

فتومیکروگراف  :3بافت تخمدان در گروه شاهد ،رنگآمیزی هماتوکسیلین -ائوزین فولیکول ثانویه ( )Aو فولیکول اولیه ()B

فتومیکروگراف  :2بافت تخمدان در گروه تجربی  ،0رنگآمیزی هماتوکسیلین -ائوزین
فولیکول آترزی ()A
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فتومیکروگراف  :4بافت تخمدان در گروه تجربی  ،3رنگآمیزی هماتوکسیلین -ائوزین
فولیکول آترزی ()A

فتومیکروگراف  :1بافت تخمدان در گروه تجربی  ،2رنگآمیزی هماتوکسیلین -ائوزین
فولیکول آترزی ()A

42
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تأثیر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر
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بحث :
سیکلوفسفامید یک داروی ضد سرطان است که بهعنوان یک
عامل آلکیالسیون عمل میکند .با وجودی که این دارو
کاربردهای فراوانی در درمان سرطان دارد ،اثرات سمی بر
یاختههای بدن بهویژه بر اندامهای جنسی میگذارد .یکی از
مهمترین عوارض جانبی این دارو ،تغییر عملکرد دستگاه تناسلی
است که ممکن است منجر به ناباروری شود [.]32
در گروههای دریافتکننده سیکلوفسفامید ،کاهش در تعداد
فولیکولها به چشم میخورد .در تحقیقات انجامشده روی تأثیر
داروی سیکلوفسفامید بر فولیکولهای تخمدانی موش صحرایی
مشخصشده است که این دارو میتواند باعث افزایش سلولهای
آترزی در تخمدان شود [ .]30داروی سیکلوفسفامید در روند
فولیکولوژنز و کاهش تعداد فولیکولها نقش داشته که این خود
میتواند دلیل اثرات سمی این دارو در تخمدانها باشد [.]31 ،30
این موضوع میتواند علت کاهش فولیکولهای بدوی (گروه
تجربی  0و  ،)4اولیه (گروه تجربی  3 ،0و  ،)4ثانویه (گروه تجربی
 2 ،3 ،0و  )4در گروههای تجربی دریافتکننده سیکلوفسفامید
باشد .این نتیجه با یافتههای سایر محققین همخوانی دارد [،30
 .]31از طرف دیگر سیکلوفسفامید با تأثیر بر سطح پالسمایی
گنادوتروپین که روند فولیکولوژنز را تنظیم میکند ،میتواند باعث
کاهش فولیکوژنز و استروژنز در تخمدانها شود که این موضوع
نیز میتواند توجیهکننده اثرات سمی دارو در تخمدان باشد

[ .]31 ،34،30سیکلوفسفامید روی دستگاه تولید مثل از طریق
ایجاد چرخه استرس اکسیداتیو اثر منفی میگذارد که با تجویز
همزمان آنتیاکسیدانها عوارض آن کاهش مییابد [.]31
یافتهها نشان داد که در حیوانات تحت درمان با سیکلوفسفامید،
توان باروری ،تعداد ماههای آبستنی و تعداد نوزاد متولدشده
کاهشیافته است [ .]32با استناد به این نتایج ،سیکلوفسفامید
دارای خواص سیتواستاتیکی ،سیتوتوکسیسیتی ،موتاژنی و
بهعنوان یک عامل آلکیله کننده است که با ایجاد اتصال بین دو
رشته مولکولی  ،DNAشکستن  DNAو مهار سنتز پروتئین اثر
آپوپتوز خود را اعمال میکند .این داروی آلکیله کننده
مولکولهای واکنشی تشکیل میدهد که گروه نوکلئوفیلیک روی
 DNAبهویژه  -3ان گوانین را آلکیله میکند ،این مورد سبب
ایجاد پیوندهای جانبی میان بازوها ،جفت شدن غیرطبیعی آنها،
شکسته شدن مولکول  DNAو کاهش تقسیمات میوزی میشود
[ .]34سیکلوفسفامید در محیط خارج از بدن غیرفعال است ولی
در داخل بدن ،در کبد توسط آنزیمهای سیتوکروم
 P-450به  -4هیدروکسیسیکلوفسفامید تبدیل میشود که با
توتومر خود یعنی آلدوفسفامید در تعادل میباشد .آلدوفسفامید
خودبهخود تجزیه و به متابولیتهای فعال خود یعنی فسفورآمید
موستارد و آکرولین تبدیل میشود [ 33و  .]33در تحقیقات
انجامشده روی تخمدان زنان مبتال به سرطان تخمدان گزارش
شد که نارسایی در تخمدان در پی استفاده از سیکلوفسفامید

فرزانه نظری و همکاران

جینسینگ باشد که مانع از اثرات منفی سیکلوفسفامید و در نتیجه
.کاهش تعداد فولیکول آترزی شده است
:نتیجهگیری
درحالیکه داروی سیکلوفسفامید بهعنوان یک عامل آلکیله کننده
باعث تأثیر مخرب بر بافت تخمدان موشهای صحرایی ماده
 اما گیاه دارویی جنسینگ با دارا بودن مواد آنتیاکسیدانی،میشود
مؤثر خود عوارض ناشی از مصرف این دارو را در موشهای
.صحرایی ماده کاهش داد
:تشکر و قدردانی
نتایج این تحقیق بر مبنای پایاننامه کارشناسی ارشد سرکار خانم
فرزانه نظری دانشآموخته تکوین دانشگاه آزاد اسالمی واحد
 بدینوسیله از همکاری صمیمانه مسئولین،جهرم تدوینشده است
محترم آزمایشگاه تکوین بهویژه آقای دکتر حسین کارگر در
.اجرای این طرح قدردانی میشود

تأثیر عصاره آبی الکلی جینسینگ بر

 افزایش معنادار تعداد فولیکول،]؛ بنابراین31[ مشاهده میشود
 به دلیل خواص آلکیله کننده4 آترزی در گروه تجربی
 جینسینگ به دلیل داشتن ترکیبات.سیکلوفسفامید میباشد
فنولیک و ساپونین ها دارای خاصیت آنتیاکسیدانی است که مانع
 همچنین.]21  و33[ از انجام واکنش های اکسیداتیو میشوند
تحقیقات نشان داده است که گیاه جینسینگ بهعنوان یک
.]20  و21  و3[ آنتیاکسیدان باعث افزایش مقاومت بدن میشود
 اما عقیده بر این است،ساز و کار عمل این گیاه شناختهنشده است
 تولید، تنظیم پاسخ ایمنی،که روی کورتیکوتروپین و کورتیزول
 تنظیم متابولیسم، فعالیت نورواندوکرین،آنتیاکسیدان
کربوهیدرات و چربی و تحریک تولید اسید نیتریک در سیستم
 خاصیت آنتیاکسیدانی جینسینگ.]22  و23[ قلبی مؤثر میباشد
از طریق تحریک فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی مانند گلوتاتیون
 این گیاه با فعالیت.]23  و24[ و سوپراکسیددسموتاز میباشد
آنتیاکسیدانی خود میتواند از بین برنده سوپراکسیدها باشد و
همچنین با مهار فعالیت رادیکالهای هیدروکسیل و آنیونها از
]؛4[ پراکسیداسیون لیپیدها در غشا سلول جلوگیری میکند
 نسبت2  کاهش تعداد فولیکول آترزی در گروه تجربی،بنابراین
 میتواند به دلیل خواص آنتیاکسیدانی4 به گروه تجربی
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Introduction:
Par J with
Med Sci
2014;12(3):23-30
Ginseng is a medicinal herb. Cyclophosphamide is also an anti-cancer drug
side
effects on the
ovaries. The purpose of this study is to investigate the effect of the hydroalcoholic extract of ginseng
on detoxifying cyclophosphamide in the ovary tissue of adult female rats.
Materials & Methods:
The present experimental study was conducted on 56 adult female rats. The rats were randomly divided
into 7 groups of 8 each, including the negative control group, the sham control group and the
experimental groups 1, 2, 3, 4 and 5. The negative control group received no drugs, while the sham
control group was given solvent. Experimental groups 1, 2 and 3 received a daily dose of 5 mg/kg/bw
cyclophosphamide and an additional dose of 0.5, 1 and 2 g/kg/bw ginseng extract. Experimental group
4 received a daily dose of 5 mg/kg/bw cyclophosphamide and experimental group 5 received a daily
dose of 2 g/kg/bw ginseng extract. Their ovary tissue sections were then prepared and examined.
Results:
In experimental group 1, follicular atresia occurred to a great extent; however, in experimental group 2,
the extent of follicular atresia and tissue destruction was observed to be lower than in experimental
group 1. In experimental group 3, follicular atresia reduced compared to in experimental groups 1 and
2, but in experimental group 4, follicular atresia occurred to a much greater extent. In experimental
group 5, the number of graafian, primary and secondary follicles increased compared to the negative
control group.
Conclusions:
Cyclophosphamide increases the extent of follicular atresia, while the hydroalcoholic extract of ginseng
prevents the side effects of cyclophosphamide from setting in and thereby reduces the extent of
follicular atresiafollicles.
Keywords:Ginseng, Cyclophosphamide, Rat, Ovary
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