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بوسولفان در دستگاه تولید اثرات سمی های ناشی از اثر محافظتی گیاه خرفه بر آسیب

 مثلی نر در مدل حیوانی رت
 

 *1البنین قاسمیان، سیده ام1نژادفروتن صالحی
 

 .ایران -بهبهان اسالمی، آزاد دانشگاه بهبهان، دامپزشکی، واحد گروه. 6
 

                   6046مهرماه  66پذیرش:                           6044ماه دی 61.دریافت: 

از تجویز بوسولفان بر  های توکسیک ناشیمحافظتی عصاره گیاه خرفه بر آسیباکسیدانی و ، بررسی اثرات آنتیهدف از این مطالعه          

گرم به طور تصادفی بهه  284-254سر موش نر بالغ نژاد ویستار با وزن  04بود.  نر در دستگاه تناسلی مدل رت ی اسپرمیهابرخی شاخص

عصهاره  درصهد 64غلظهت +بوسهولفان خرفه، درصد عصاره 5لظت غ+بوسولفان، فاندریافت کننده بوسول هایگروه ،شاملتایی  64گروه  0

پهی   متحهر ههای اسپرمزنده،  هایدرصد اسپرم اسپرمی مانند هایمیانگین شاخص کنترل تقسیم شدند.گروه و هفته  5به مدت خرفه 

ارزیابی و مقایسه  ها رت آلدئید در بیضه-دی راکسید دیسموتاز،کاتاالز و مالونهای سوپمیزان فعالیت آنزیم. ندگروه مقایسه شددر هررونده 

روه بوسولفان داری در گین هر سه شاخص اسپرم به طور معنیمیانگ .های مختلف انجام شدشناسی در گروههای بافتهمچنین بررسیشد، 

مهی سوپراکسهید دیسهموتاز یتهرین فعالیهت آنزو کمآلدئیهد دی مالون بیشترین میزان .(>45/4P) داد کاه  نشان هانسبت به همه گروه

های بوسولفان و دو فعالیت آنزیم کاتاالز در گروه. (>45/4P) دو گروه کنترل بو عصاره خرفه هر دو غلظت سپس ،مربوط به گروه بوسولفان

هها و گروه کنترل بیشترین فعالیت آنزیمی کاتاالز نسبت به سایر گروه( <45/4P)داری نداشت عصاره خرفه اختالف معنی %64و  5غلظت 

جانسون در هر دو گروه درمانی نسهبت بهه گهروه بوسهولفان و امتیازدهی نشان از باالتر بودن  هیستوپاتولوژی،نتایج  .(>45/4P) نشان داد

توانهد اثهرات توکسهیک یخرفه بدون وابستگی به غلظهت مه عصاره نتایج نشان داد. (>45/4P)کمتر بودن آن نسبت به گروه کنترل داشت

نهزیم یدهای چرب غشها و افهزای  فعالیهت آاسپرماتوژنز را از طریق کاه  اکسیداسیون اسناشی از بوسولفان در دستگاه تولید مثلی نر و 

 سوپراکسید دیسموتاز کاه  دهد. 

 های اسپرمی، سوپراکسید دیسموتاز، شاخصآلدئیددیکاتاالز، مالون خرفه، : بوسولفان، های کلیدیواژه

 

 مقدمه

است که به طهور  یدرمان یمیش یدارو کیبوسولفان 

بوسهولفان در  شهود.یگسترده در درمان سرطان استفاده م

ههای مختلهف از جملهه لنفهوم و لوسهمی و درمان سرطان

در موارد پیوند اعضا اثرات مفیدی بر طهول عمهر  همچنین

، هر چند استفاده طوالنی مدت آن منجهر بهه داردبیماران ا

 ایجاد ناباروری از طریق  القای استرس اکسیداتیو می شود

درصد از مردان جوان مبتال بهه سهرطان  25تا  24نی. ب(8)

با  یمتعدد وامل(. ع61هستند ) یدچار مشکل بارور ضهیب

 دیهتول زانیهو م تیهفیبر اسپرماتوژنز، باعث کاه  ک ریتأث

اثههرات  یاگرچههه بوسههولفان دارا ؛(25) گردنههدیاسههپرم م

 یاز اثهرات جهانب یکهی .است مارانیبر طول عمر ب یدیمف

مانند بوسولفان در  یدرمان یمیش یهارودرازمدت دا زیتجو

 وندیپ در نیو همچن یلنفوم و لوسم ژهوی درمان سرطان به

است  ویداتیاسترس اکس یالقا قیاز طر ینابارور یالقااعضا 

 یخهوراک ههایدرمان ی(. مطالعات نشان داده کهه برخه8)

  ن،ینههیآرژ ن،یآتورواسههتات ن،یتیکههارن-ال ن،یماننههد مالتههون

 یادیز هایدانیکسایآنت زیو ن B12نیتامیو ،یرو وم،یسلن

 ،ونیو گلوتههات Q10می، کههوآنزEنیتههامی، وCنیتههامیمثههل و

اسهپرم )ماننهد حرکهت اسهپرم و  هایسبب بهبود شاخص

 و 24)شهوندیم یبهارور  یافهزا جهیو در نت تعداد اسپرم(

ه به یاهیهگ یداروهها ای یاهیگ یها(. استفاده از عصاره21

بهبود دهنده رشهد و  ،یکروبیضد م تیبا فعال یعنوان مواد

 گرید یکیعنوان ه ب وشوند یبهبود دهنده اشتها شناخته م

 یهها و داروههاکیهوتیبیآنته یها برانیگزیجا نیتراز مهم

را بههه سههمت خههود معطههوف  یادیههز هایتوجههه ییایمیشهه

که  شودیم باعث اهانیگ یضد استرس یهایژگیاند. وکرده

 یعیاستفاده وس یعفون یهایماریاسترس و ب طیتحت شرا

 چکیده
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 یرا بهرا یخطهر کهه نیهبهدون ا ردیمواد صورت گ نیاز ا

(. اسهتفاده از 26بر داشته باشد ) در ستیز طیانسان و مح

مختلهف  یهاها در غلظتآن داتیتول ای یاهیگ یهاعصاره

پاسه    یباعث افزا یقیصورت تزره ب ای یخوراک قیاز طر

 ،یانگل یهایماریدر مقابل ب یاکتساب یمنیو ا  یذات یمنیا

، 26، 9، 3) شهههههود یمههههه یروسهههههیو و ییایهههههباکتر

 یههامتعهدد عصهاره تیهفعال یادیهز های(.پژوه 23و22

ضهد  تیهکهه شهامل فعال سهتارا به اثبات رسهانده یاهیگ

 کیههوزن، تحر  یاشههتها، بهبههود افههزا کیههتحر ،یاسترسهه

مقاومهت در برابهر   یو افهزا یجنسه یقهوا تیتقو ،یمنیا

ها، دیمثل الکالوئ یها بر اثر موادتیفعال نیو ا ستهاپاتوژن

هها، دیهها، فالونوئدیگوزیها، گلنیاپونها، ستاننها، دیترپونوئ

موجهود  یچرب ضهرور یهادیاس ای دهایها، استروئکیلوفن

 اهیهگ ،مختلف اهانیگ نی(. از ب1و  6) است اهانیگ نیدر ا

 اهانیاز جمله گ  Portulacaoleracea Lیخرفه با نام علم

مانند ضد  یو خواص است رانیا یمهم است که بوم ییدارو

، خهون، مسهکن هیتصف ،مقاوم یهامعالج سرفه کوربوت،اس

اثهرات ضهد  نیزو دارد  هایسوختگ میدر ترم دی، مفیتشنگ

از نههام « Portulaca». نههام دارد زیههدرد و ضههد التهههاب ن

 ریشه یبهه معنه 'lac'حمل کردن و  یبه معن 'Porto'نیالت

. اسهت ریشهی رابهیدارای شه اهیهگ رایهز ؛است گرفته شده

و  نیآدرنهالونور ها،نیکوالمکاته یفراوان ریمقادخرفه حاوی 

 تیهاجهزا بها فعال نیتریمواد از اصل نیکهه ا است نیدوپام

کههه  رسههدی. بهههه نظهههر مههرونههدیشههمار مههه بهه یسههتیز

بهرای مهداوای شهو   باتیترک نیتراز مهم هانیکوالمکاته

کههه  اسهت قههتیحق هنیها هانگریمطالعات ب یباشند. برخ

 یشرط اصههل اهیگ نیموجود در ا نیو دوپام نینوروآدرنهال

(. مطالعهات 20) است یخهواص ضد سرطان هتنبهرای داش

چهرب  دهاییاز اس ینشان داده اند که خرفه منبع غن ریاخ

 ژهیهههای وونماز هور یبرخ یماده  یکه پاست  3 -امگا

 ،یاز حمالت قلبه رییاست و برای جلوگه(نی)پروستاگلند

و  64) اسهتمههم  یمنهیا سهتمیس تیوقوع سرطان و تقو

گههزارش کردنههد کههه خرفههه و  پژوهشههگران ی(. برخههه66

هسهتند خهواص ضهد  یفنله بههاتیکه دارای ترک یاهانیگ

از خهههود نشهههان  یو ضههد قههارچ ییایههضههد باکتر ،یالتهههاب

 ریهنظ دییهفالونوئ بهاتی(. خرفه حهاوی ترک66دهند )یم

از خههود  یکروبیکه اثهرات ضهدم است نیکامفرول، کوئرس

شده بهه نظهر  یاد لب(. با توجه به مطا66) دهندینشهان م

 زیباال و ن ایهیارزش تغذدلیل داشتن که خرفه به  رسدیم

 ندهیدر آ یکروبیو ضد م ابتید ضد ،یدانیاکسیخواص آنت

و  هیهتغذ قابلیهت الزم بهرایکهرده و  دایپ شترییب تیاهم

 یبرخه (.68) را داشته باشههدانسان  یمنیا ستمیس تیتقو

خرفهه در  یاهیهگ یههااند کهه عصهارهدهمطالعات نشان دا

حفاظهت از  توانهایی یدارا ،شده  یآزما یکبد یهاسلول

 لهیوسه شده ب کیتحر یمرگ سلول هیعل یکبد ایهسلول

و مههار  یشهیاکسا یههامهار استرس با روژنیده دیپراکس

 یبررسه نیهمچنه ،(0است) ژنیفعال اکس یهاگونه دیتول

 یهانیپروتئ یالکتروفورز یلگوخرفه بر ا اهیعصاره گ ریتأث

عصاره خرفهه توانسهته بهدون  ،خون در موش نشان داد که

گردد.  یمنیا ستمیس تیتقو سببکیژن یآنت کیتحر جادیا

ه مطالعه به نیسرم در ا یهانیگلبول  یافزا سوی دیگراز 

 ینهدهایفزا ریتهأث توانهدیمعناست که عصاره خرفه مه نای

داشهته  یسهور یاههدر مهوش یمنیا ستمیس تیفعال یرو

اثههرات  افتنیههدنبههال ه حاضههر بهه پههژوه  .(5باشههد )

مصهرف بها  زمهانههمخرفهه  اهیهعصهاره گ یدانیاکسهیآنت

 یدانیاکسهیبا توجه به نقه  آنته نیبنابرا ،بوسولفان است

مختلههف از جملههه دسههتگاه  هایخرفههه در دسههتگاه اهیههگ

خرفهه  اهیهگ یمطالعه نق  محهافظت نینر، در ا یدمثلیتول

 یمههیآنز هههایتیواخههتالل فعال پرماسهه هایشههاخص یرو

 شد. یاز بوسولفان در رت نر طراح یناش دانیاکسیآنت

 

 مواد و روش کار

 ،ههای گهیالن و مازنهدراندر ابتدا گیاه خرفه از استان

بهرگ و سهاقه آن کهه  آنو پهس از  شهدشناسایی و تهیهه 

سهپس بها آب ، گشتهجدا  ،استهای موثر این گیاه قسمت

پس از آن ایهن گیهاه در محهیط  شدند،شو و  مقطر شست

ورشهید و در جریهان ههوا خشک و تاریک، به دور از نهور خ

زن الکتریکهی پهودر یهک ههمبها سهپس ، خشک می شهود

مقهدار  پهودر شهده، خرفههسپس به ازای هر گرم  ،شودمی

cc24 و محلهول تهیهه مهی شهود به آن اضافه  %04متانول

 یهرد وگمهییکر قهرار شروی دستگاه  سه روزده به مدت ش

کاغذ صهافی  با، محلول تهیه شده الزمبعد از گذشت زمان 

دست آمهده بها ه د. عصاره بوشمیواتمن شماره چهار صاف 

 ل نیز در دمای الّمانده حباقی و شدهدستگاه روتاری تغلیظ 

 .  دوشمیآزمایشگاه تبخیر 
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 بهالغ جنسهی نر صحرایی سرموش 04پژوه ، دراین

 2-3 تقریبی وسن گرم224-254تقریبی وزن باWistar نژاد

در . شهد خریهداریخانه حیوانات بیمارستان خهاتم از   ماه

 ؛هفتهه 2 مدت به محیط با سازگاریبه منظور هاابتدا موش

 آب و نهدبود درروشهنایی ساعت 62 و درتاریکی ساعت 62

 صهورت ا بههههرت. گرفهتقرار هادراختیارآن کافی وغذای

 تقسههیم سههرموش،64شهامل هرگههروه گههروه،0 در تصهادفی

های درمهانی عصهاره گروهروه بوسولفان و های گرت .شدند

 شهرکت بوسهولفان داروی محهیط، بها انطبها  بعهدازخرفه 

دو نوبهت بها کشهورآمریکا را  ساخت( B2635-25g) سیگما

داخل صهفاقی گرم/کیلوگرم میلی 25فاصله دو هفته با دوز 

گروه  شم فقهط حهالل بوسهولفان یها  .(21) کردنددریافت 

DMSO  میلهی  2/4به میهزان و گروه کنترل نرمال سالین

در گروه درمهانی عصهاره  .دریافت کردندلیتر داخل صفاقی 

درصهد خهوراکی  5و  64گیاه خرفه با دو غلظت به صورت 

 5پهس ازگذشهت گرفت،هفته صورت می 5زانه به مدت رو

 سپس سکریفای شدند. و هوشهفته، حیوانات بی

 ماننهد اسهپرم به مربوط هایشاخص ارزیابی منظور به

 کل تعداد و غیرمتحر  هایواسپرم زنده هایاسپرم درصد

دی  تکه تکهه شد و در یک پتری جدا اپیدیدیم دم اسپرم،

 دقیقههه 64 مهدت بهه HTFمحلهول لیتهرمیلهی 6 ودر شهد

 سهمپلر بها و شد انکوبه درصد 5 رطوبت و C31̊ درشرایط 

 از میکرولیتر 64،میکروتیوب دادن تکان ازپس رویی ازمایع

 در و گرفت قرار چمبر اسپرم روی و شد برداشته را محلول

 گیهریانهدازه متحهر  هایاسپرم درصد میکروسکوپ زیر

 rpm 6444دور بهها اسههپرم سوسپانسههیون سههپس ،شههد

 رویهی محلهول سانتریفیوژ، اتمام از پس. گردید ریفیوژسانت

 و شهد ریختهه دور سهمپلر یها پاسهتور پیپهت با فالکون هر

 یها پاسهتور پیپهت بها لولهه، ههر در اسپرم حاوی هایتیپل

 بافهت ههاینمونه .گردید منتقل لوله یک به و جمع سمپلر

 اکسهیدان درفریهزرآنتهی هایآزمای  انجام تا و جدا بیضه

 .شدند دارینگه  -14

مانی اسپرم بهه ایهن صهورت انجهام تعیین میزان زنده

بهه  Eosin Y- Nigroson رنه  از میکرولیتر 24: گردیدکه

پهس از  حجم مساوی سوسپانسیون اسهپرم اضهافه شهده و

میکروسکوپ نوری مشهاهده  انکوباسیون در دمای اتا ، زیر

کند و های مرده را رن  میرن  ائوزین فقط اسپرم. گردید

کنههد درحههالی کههه بههه صههورت صههورتی تیههره نمایههان می

-اسپرم غلظت تعیینمانند. های زنده سفید باقی میاسپرم

 بها الم ،2469در سهال  و همکهاران Zangoieبهه روش  ها

 .  (21) انجام شد نئوبار

 SODهای کاتهاالز و برای نرمالیزه کردن فعالیت آنزیم

گیهری شهد. تام انهدازهپروتئین ، آلدئید و میزان مالون دی

 Bradfordاز محلهول آمهاده  تهامگیری پروتئین برای اندازه

 5/6 نخسههتمحصههول شههرکت سههیگما اسههتفاده شههد. 

میکهرو لیتهر معهرف  244سرمی به  میکرولیتر از هر نمونه

دقیقههه در دمههای  64برادفههورد اضههافه شههد و بههه مههدت 

میکرو لیتر از  5/6آزمایشگاه قرار گرفت. برای تهیه بالنک، 

میکرو لیتهر معهرف برادفهورد اضهافه  244به  PBSمحلول 

ها در دستگاه اسهپکتروفتومتر قهرار گردید و همراه با نمونه

خوانههده  nm 595مههو لداده شههد و جههذب نههوری در طو

شهده از شد.برای سنج  نههایی از معادلهه اسهتاندارد تهیه

اسههتفاده  Bovine Serum Albumin  (BSA)پههروتئین

با  BSAتهیه معادله استاندارد از پروتئین  به منظورگردید. 

و  6244، 944، 144، 044، 244، 644، 4ههههای غلظهههت

نهوری  لیتر استفاده شد و جهذبمیکروگرم بر میلی 6544

 nm 595مهو هر غلظت با محلول آماده برادفهورد در طول

معادلهه اسهتاندارد  ،آمدهدستسپس با اعداد به خوانده شد،

شده، غلظت ها و معادله تهیهتهیه شد. با جذب نوری نمونه

ها محاسبه گردید. معادله اسهتاندارد بهه پروتئین کل نمونه

 شرح زیر است:

Cµg/ml = 
𝑂𝐷−0.001

0.454
 

C؛ : غلظت پروتئین کلODجذب نوری نمونه : 
 

تسهت از کیهت  SODبرای بررسی فعالیهت کاتهاالز و 

شرکت کیا زیسهت پیشهرو همهدان طبهق دسهتور شهرکت 

   سازنده استفاده شد.

 هها نرمهال سهازی مقهادیربا محاسبه پروتئین تام نمونه

SOD  انجههام گردیههد و بههه صههورتIU/mg  .گههزارش شههد

µMفرمول زیر محاسبه شد: کاتاالز هر نمونه طبق 

 

nmol/min/mL=X
0/24

0/02
X  

µ𝑀 نمونه 

20
 فعالیت کاتاالز 

 

 ها نرمال سهازی مقهادیربا محاسبه پروتئین تام نمونه

 گزارش شد.  nmol/min/mgانجام و به صورت  کاتاالز

TBARSآلدئید با آزمون -دیگیری مالونبرای اندازه
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Thiobarbituric acid reactive substances)(  بههه ایههن

میلهی  644میکرو لیتهر از  944مقدار صورت عمل شد که 

نرمال  25/4کار شامل، محلول اسید کلریدریک لتیر محلول

گههرم اسههید  65گههرم از تیوباربیتوریههک و  315/4حههاوی 

کلرواسههتیک سههاخته شههده را بههرای هههر نمونههه داخههل 

ههای بافهت میکرولیتهر ازنمونهه 644میکروتیوب ریخته و 

 644آماده شده به آن اضافه گردیهد. بهرای تهیهه بالنهک، 

تهر از میکرولی 944میکرولیتر از محلهول بهافر فسهفات بهه 

هها بهه سهپس تمهامی نمونههمحلول تهیه شده افزوده شد، 

گراد درجه سانتی 644دقیقه در بن ماری در آب  64مدت 

ماری خهار  و در ها از بن مونهقرار گرفتند. در مرحله بعد ن

 rpm 2444ها با سهرعت سپس نمونه دمای اتا  سرد شد،

دقیقه سانتریفیوژ شدند. مایع رویهی برداشهته و  3به مدت 

جذب نوری هر نمونه درون دسهتگاه اسهپکتوفتومتر مهدل 

JENWAY 6305   در مقابل بالنک در طول مهوnm 535 

 آلدئیددیظت مالونخوانده شد. در نهایت با فرمول زیر غل

 محاسبه گردید:
𝑂𝐷∗100

1/56
=  µM/LC 

C؛ : غلظت مالون دی آلدئیدODجذب نوری نمونه : 

µM/Lمیکرو موالر بر لیتر : 

هههای بیضههه در بههرای ارزیههابی هسههیتوپاتولوژی نمونههه

 20سپس بعد از گذشهت ، درصد قرار داده شد 64فرمالین 

ساعت فرمالین تعویض و به منظهور پروسهه بافهت و رنه  

زمایشهگاه ارسهال گردیهد آامیزی هماتوکسیلین ائوزین بهه 

 امتیهازدهیو شهدند ارزیهابی  شناسهیاز نظر بافتها نمونه

 (.  6جانسون برای هر گروه محاسبه گردید )جدول 

 SPSSههها از نههرم افههزار بههرای مقایسههه میههانگین داده

هها بها استفاده شد. مقایسه متغیرها بین گهروه 22ویرای  

بهرای بررسهی  .ماری واریانس یک طرفه انجهام شهدآآنالیز 

نالیز آماری توکی آاز  45/4کمتر از  pداری در سطح معنی

 استفاده شد.

 

 جانسون برای تغییرات پاتولوژی بیضه امتیازدهی -1جدول 

 شناسیهای بافتیافته  امتیازدهی

 بافت طبیعی با اسپرماتوژنز کامل 64

  .ها پرمجرای لولههای الیه زایا مشخص است، اسپرماتوزا فراوان، بافت پوششی الیه زایا با سلول 9

   .اسپرماتوزا در هر مقطع عرضی لوله 64تا  5کمتر از  8

 .شود، اسپرماتید، اسپرماتوسیت و اسپرماتوگونی متعدداسپرماتوزا دیده نمی 1

 .شوداسپرماتید، اسپرماتوسیت و اسپرماتوگونی در هر مقطع عرضی دیده می 24تا  5اسپرماتوزا دیده نمی شود  1

 .شوداسپرماتوسیت و اسپرماتوگونی متعدد دیده می اسپرماتوزا و اسپرماتید دیده نمی شود، 5

 .است شود و اسپرماتوگونی متعدداسپرماتوسیت دیده می 5شود، کمتر از اسپرماتوزا و اسپرماتید دیده نمی 0

 .اسپرماتوگونی دیده نمی شود 3

 .های سرتولی وجود داردسلول الیه زایا دیده نمی شود و فقط سلول 2

 .های وجود ندارد سلول در لوله 6

 

 نتایج

(، غلظت >446/4Pهای کنترل )گروه بوسولفان با گروه

عصهاره خرفهه  %5و غلظت  (>446/4P) عصاره خرفه 64%

(446/4P<) داری از نظهر میهانگین درصهد اختالف معنهی

همچنهین گهروه کنتهرل بها  ،های متحر  نشان داداسپرم

 (>446/4P)%5(، و غلظههت =446/4P) %64گههروه غلظههت 

داری از نظهر میهانگین درصهد عصاره خرفه اختالف معنهی

های متحر  نشان داد. میانگین درصد اسهپرم ههای اسپرم

 عصاره خرفه %5و غلظت  %64متحر  گروه غلظت 

 . الف( 6)شکل  (<45/4P)داری نشان ندادند اختالف معنی

، غلظت (>446/4P)های کنترل روه بوسولفان با گروهگ

64% (446/4P= و غلظت ،)5%(446/4P<)  عصهاره خرفهه

های دارای داری از نظر میانگین درصد اسپرماختالف معنی

همچنهین گهروه کنتهرل بها  ،نشان داد ،حرکت پی  رونده

 (>446/4P)%5و غلظههت  (=446/4P) %64گههروه غلظههت 

داری از نظهر میهانگین درصهد عصاره خرفه اختالف معنهی

دارای حرکت پی  رونهده نشهان داد. میهانگین  هایاسپرم

های دارای حرکت پی  رونهده گهروه غلظهت درصد اسپرم
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داری نشهان عصاره خرفه اختالف معنهی %5و غلظت  64%

 ب(.  6)شکل (<45/4P)ندادند 

(، غلظت >446/4P)های کنترل روه بوسولفان با گروهگ

64% (446/4P<) 5، و غلظت%(446/4P<)  عصهاره خرفهه

های زنهده داری از نظر میانگین درصد اسپرماختالف معنی

 %64همچنهین گهروه کنتهرل بها گهروه غلظهت  ،نشان داد

(463/4P=) 5، و غلظهههت%(446/4P=)  عصهههاره خرفهههه

های دارای داری از نظر میانگین درصهد زنهدهاختالف معنی

های حرکت پی  رونده نشان داد.  میانگین درصهد اسهپرم

عصاره خرفهه اخهتالف  %5و غلظت  %64گروه غلظت زنده 

  (.  6)شکل  (<45/4P)داری نشان ندادند معنی

، (>446/4P)گههروه کنتههرل بهها گههروه هههای بوسههولفان 

عصهاره  (=442/4P)%5، و غلظت (=446/4P) %64غلظت 

داری از نظهر میهانگین فعالیهت آنهزیم خرفه اختالف معنی

کاتاالز نشان داد. میانگین فعالیت آنزیم کاتاالز گروه غلظت 

داری از نظهر عصاره خرفه و بوسهولفان اخهتالف معنهی 5%

و ( =468/4P)فعالیت آنزیم کاتاالز وجهود داشهت میانگین 

ف عصههاره خرفههه و بوسههولفان اخههتال  %64گههروه غلظههت 

داری از نظهر میهانگین فعالیهت آنهزیم کاتهاالز نشهان معنی

 د(. 6)شکل  (<45/4P)ندادند 

، (>446/4P)گههروه کنتههرل بهها گههروه هههای بوسههولفان 

عصهاره  (=441/4P)%5و غلظهت  (=464/4P) %64غلظت 

داری از نظهر میهانگین فعالیهت آنهزیم خرفه اختالف معنی

SOD میههانگین فعالیههت آنههزیم . نشههان دادSOD  در گههروه

 %5و غلظهت  (=442/4P)%64بوسولفان بها گهروه غلظهت 

(443/4P=) عصاره خرفه اختالف معنی داری نشان دادنهد 

 ه(.  6)شکل 

، غلظت (>446/4P)های بوسولفان گروه کنترل با گروه

64% (45/4P=) 5، و غلظههت%(433/4P= عصههاره خرفههه )

 MDAداری از نظر میهانگین فعالیهت آنهزیم اختالف معنی

در گروه بوسولفان  MDAمیانگین فعالیت آنزیم  نشان داد.

 عصاره خرفهه  %5و غلظت  (>446/4P)%64با گروه غلظت 

(446/4P< )و(. 6)شکل  داری نشان دادنداختالف معنی 

 

 
 های زنده ) ( میانگین فعالیتدرصد اسپرم، های دارای حرکت پی  رونده )ب(، درصد اسپرمهای متحر  )الف( درصد اسپرم -1شکل 

 بافتی )و(  MDAبافتی )ه( میانگین میزان  SODآنزیم کاتاالز بافتی )د(، میانگین فعالیت آنزیم 

a, b, c دار در سطح شان دهنده اختالف معنین حروف مختلف(45/4P<)  عصاره خرفه(%64= 2عصاره خرفه( غلظت  %5= 6)غلظت 
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 (. 6جدول و  2هیستوپاتولوژی محاسبه گردید )شکل جانسهون بها مقهاطع امتیازدهی های مختلف در گروه
 

 
،  9 امتیازدهی ، کنترل )ب( با میانگین  0تقریبا  امتیازدهی مقاطع هیستوپاتولوژی از گروه های بوسولفان )الف( با میانگین  -1شکل

 .1حدودی  امتیازدهی )د( میانگین  2و غلظت   1حدود  در امتیازدهی ) ( با میانگین  6غلظت 
 

 های مختلفجانسون در گروهامتیازدهی میانگین  -1جدول 

 انحراف استاندارد میانگین گروه

 a8/8 80/4  کنترل

 b8/5 00/4  درصد خرفه 5غلظت 

 b2/1 83/4  درصد خرفه 64غلظت 

 c0/3 50/4  بوسولفان
a,b,cداری در سطح حروف نامتشابه در هر ستون نشان دهنده اختالف معنی(45/4P<) است. 

 

 بحث

در برابهر خرفهه  اهیهگدر این مطالعهه اثهر محهافظتی 

ههای ای توکسهیک بوسهولفان بهر برخهی شهاخصهآسیب

اسپرمی از طریق تاثیر بر وضهعیت اسهترس اکسهیداتیو در 

به عنهوان یهک داروی  ،بوسولفان. شدارزیابی مدل حیوانی 

اسهتفاده ای عضهو بهه طهور گسهتردهضد سرطان و پیونهد 

همهواره  گیاهی أمنش با یداروی ازترکیبات شود. استفادهمی

 .اسهتبهوده پژوهشهگران توجه قابلها برای درمان بیماری

 ازترکیبههات اسهتفاده بهه پژوهشهگران تمایهلدلیهل اصهلی 

 داروهای به نسبت این داروها پایین جانبی عوارض گیاهی،

 بهه سهنتی درطهب مصهرف هاسال طی که است شیمیایی

ترین گیاههان دارویهی یکی از رایج (.63است )رسیده اثبات

توجه قهرار گرفتهه اسهت قابل است که  موجود، گیاه خرفه
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ههای اهی است که به طور طبیعی در مکانخرفه گی(. 69)

ر جهان ترین گیاهان دشود و یکی از رایجمختلف یافت می

دهد که خرفهه دارای های اخیر نشان میپژوه (. 2)است 

ای بهتری نسبت به سبزیجات عمهده کشهت کیفیت تغذیه

شده، با بتاکاروتن، اسید اسکوربیک و اسید آلفا لینولنیهک 

قبلی بها توجهه بهه نتهایج  هایهمانند گزارش(.  62است )

اسپرماتوگرام در گروه بوسولفان مشخص گردیهد کهه ایهن 

کنهد و بها توجهه بهه در اسپرماتوژنز ایجاد اختالل مهی دارو

سوپراکسهید دیسهموتاز و  های کاتهاالز،فعالیت آنزیم نتایج

در این گروه مشخص شد که این دارو سهبب  MDAمیزان 

ههای اکسهیژن ایجاد گونه االقای استرس اکسیداتیو و احیان

ههای شود و از این طریق سهبب کهاه  شهاخصفعال می

از اثرات جانبی بوسهولفان  (.24) گرددمی اسپرم و ناباروری

ههای زایها بهه دلیهل ناشی از تخلیه و حذف سهلولناباروی 

 های اسپرماتوگونی به علهت آسهیبآپوپتوز شدید در سلول

هها در نهایهت ههم سهبب (. ایهن آسهیب1است ) DNAبه 

شهود مهیاسپرم و هم کاه  اسهپرماتوژنز لکرد کاه  عم

( کههه در مطالعههه حاضههر بهها توجههه بههه نتههایج 21و  24)

 ؛اثبات شد اسپرماتوژنزلفان براسپرماتوگرام اثرات سوء بوسو

ز نسبت به گروه روی فعالیت آنزیمی کاتاال اگرچه اثر خرفه

 تهرین یافتهه ایهن مطالعههمههم ،تفاوتی نداشهتبوسولفان 

افزای  فعالیت آنزیمهی سوپراکسهید دیسهموتاز و کهاه  

عصهاره  64و  5آلدئیهد در ههر دو غلظهت میزان مالون دی

بوسهولفان و کهاه  درصهد نسهبت بهه گهروه گیاه خرفهه 

یسههموتاز و افههزای  میههزان مههالون فعالیههت سوپراکسههید د

ها نسبت به گروه کنتهرل بهود ایهن گروهآلدئید در این دی

اگرچهه ایهن دو غلظهت اسهتفاده شهده از  ؛نشان می دههد

عصههاره گیههاه خرفههه توانسههته اثههرات اسههترس اکسههیداتیو 

ز اثرات بهه طهور کامهل ا ولی این فان را کاه  دهد،بوسول

نطبق بهر نتهایج هیسهتوپاتولوژی اند. این نتایج مبین نرفته

جانسون نیز در گروه درمانی در  اسکوربود که در آن نتایج 

سهبت بهه فان بهاالتر و نلوسبت به گروه بوسهر دو غلظت ن

این نتایج نشان داد کهه  ، همچنینتر بودگروه کنترل پایین

مثلی رت نر روی دستگاه تولید  اثرات محافظتی گیاه خرفه

ممکن است از طریق جلوگیری از اکسیداسیون اسهیدهای 

نزیمهی افزای  فعالیهت آ بابوسولفان  از طریقی یچرب القا

اسهتفاده از آنتهی . دسوپراکسید دیسموتاز )نه کاتاالز( باشه

اسهتاتین و کهارنیتین، اتروومختلف ماننهد ال هایاکسیدان

اثههرات زمههان و مالتههونین بههه صههورتی تکههی و تجههویز هههم

از سترس اکسهیداتیو محافظتی این عوامل در برابر شرایط ا

ی رت دمثلیهتول ههایستگاهدرد و همکاران Zangoieسوی 

و  Salehinezhadهمچنهین  ،(21) نر گهزارش شهده اسهت

هایی اکسیداننشان دادند که آنتی 2469در سال همکاران 

تکی کارنیتین، اتروواستاتین و مالتونین به صورتی مانند ال

ههای زمان می تواننهد سهبب کهاه  بیهان ژنو تجویز هم

آپوپتوتیک در بیضه آنتیهای ژنبیان  آپوپتوتیک و افزای 

د نبوسهولفان شهو های مختلفزهای نر در مواجهه با دورت

ههای مهاده نهژاد اخیرا گزارش شده است کهه در رت (.24)

 یویستار متعاقب تحویز عصاره هیدروالکی خرفهه اختالالته

اثرات ضد باروری  منجر به و ایجاد شده در سیکل استروس

ت بهه اگرچه در ایهن مطالعهه اثهرا؛ شودمیدر جنس ماده 

داری گزارش شده اسهت صورت افزای  و کاه  غیر معنی

دلیل دیگر این اختالف  ؛(65که از نظر علمی اشتباه است )

رفهه اسهت. گیهاه خرفهه نتایج استفاده از دوز باالی گیاه خ

خصوص در حیوانهات نهر روی دستگاه تولید مثلی به اتیاثر

وجود دارد که  هاییگزارشرخالف یافته این مطالعه،. بدارد

دهد گیهاه خرفهه سهبب کهاه  حرکهت اسهپرم، مینشان 

و ههای اسهپرمی شاخصکاه   (،60کاه  تستوسترون )

(. اخهتالف 61شهود )بر ساختار اسهپرم مهی نامطلوب تاثیر

شهرایط متفهاوت  ،قبلهی بها مطالعهه حاضهرنتایج مطالعات 

در شرایط اسهترس  حاضرکه مطالعه  مطالعه بود به طوری

در شرایط نرمال انجهام شهده ی مذکور و مطالعهاکسیداتیو 

اه خرفهه گیه ،است. نتایج حاصل از این مطالعهه نشهان داد

تواند اثرات توکسیک ناشی از می ،بدون وابستگی به غلظت

تولیهد مثلهی نهر و اسهپرماتوژنز را از بوسولفان در دسهتگاه 

یدهای چرب غشا و افهزای  طریق کاه  اکسیداسیون اس

 نزیم سوپراکسید دیسموتاز کاه  دهد. فعالیت آ
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          The aim of this study was to evaluate the antioxidant and protective effects of portulaca 

oleracea extract on toxic damage induced by busulfan administration on some spermatic parameters in 

the male rat reproductive system. 40 adult male Wistar rats weighing 250-280 g were randomly 

divided into 4 groups of 10 as following the groups receiving busulfan, busulfan + 5% portulaca 

oleracea extract, busulfan + 10% portulaca oleracea and control.Mean sperm parameters such as 

percentage of live, motile and progressive sperm in each group were compared.The activity of 

superoxide dismutase (SOD) and catalase enzymes, and malondialdehyde (MDA) and total protein 

levels and histology in the rat testes were evaluated and compared. The mean of all three sperm 

parameters decreased significantly in the busulfan group compared to all groups (P<0.05). The highest 

levels of MDA and the lowest activity of SOD belonged to busulfan group followed by both 

concentrations and control groups (P<0.05). The activity of catalase enzyme in Busulfan groups and 

both concentrations of portulaca oleracea did not differ significantly (P>0.05), and the control group 

showed the highest activity of catalase in comparison with other groups (P<0.05). The results of 

histopathology also showed higher scores in both treatment groups than the busulfan group and it’s 

lower than the control group (P<0.05). The results showed that portulaca oleracea regardless to 

concentration could reduce the toxic effects of busulfan in a reproductive system and spermatogenesis 

by reducing the oxidation of membrane fatty acids and increasing the activity of SOD enzyme.  
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