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Abstract 

Background: One of the side effects of chemotherapy drugs is oxidative stress that can 
damage the sperm and decrease fertility potential. Antioxidant agents in Imedeen like Lycophence GS 
and Biomarine complex play important role in preventing the direct and indirect effects of free 
radicals. So, in this study, the inhibitory effects of Imedeen on the damage caused by 
cyclophosphamide were investigated. 

Materials and Methods: In this experimental study, 60 mature male mice were divided into 
six groups. The control group received physiological serum, the second group received CP with 
12mg/kg/day dosage, the third group received Imedeen with 111µg/kg/day dosage, the fourth group 
received Imedeen with 222 µg/kg/day dosage, the fifth group received CP and Imedeen with one 
dosage and the last group received CP and Imedeen with double dosage. Sampling and studies on 
sperm quality were performed after 35 days.  

Results: The results obtained from the caudal epididymal sperm analysis revealed that treated 
with CP caused significant decrease in sperm count, motility, and viability, while abnormal sperms 
increased as compared to control gruop. These changes were associated with significant increase in 
DNA damage and chromatin abnormality in the caudal epididymal spermatozoa as evidenced by 
Acridine Orange and Aniline Blue staining respectively. Notably administration of Imedeen caused a 
considerable recovery in above-mentioned parameters.  

Conclusion: The results suggest that Imedeen as an antioxidant could diminish the side effects 
of cyclophosphamide in the reproductive system of male mice. 
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  چکیده
 بـر  آسـیب  موجـب  توانـد  می که است اکسیداتیو استرس درمانی، شیمی داروهاي جانبی عوارض ازیکی   :هدف و زمینه 

 و اس-جـی  لیکـوفنس  هماننـد  ،ایمیـدین  در موجـود  کـسیدانتی ا آنتـی  عوامل .شود باروري توان وکاهش اسپرماتوزوئیدها
 از این رو،   .دنکن می ایفا آزاد هاي رادیکال غیرمستقیم و مستقیم اثرات از جلوگیري در مهمی بسیار نقش بیومارین کمپلکس

  .شد بررسی سیکلوفسفامید از ناشی هاي آسیب بر ایمیدین مهاري اثرات مطالعه این در
 سـرم  کنتـرل  گـروه  کـه  شد استفاده گروه 6 در بالغ نر سوري موش قطعه 60 از تجربی مطالعه این در :ها روش و مواد

گرم   میلی 111روزانه   دوز با ایمیدین سوم گروه ،گرم بر کیلوگرم    میلی 12 روزانه   دوز با سیکلوفسفامید دوم گروه فیزیولوژي،
ـ  گـروه  دوز، دو در ایمیـدین   دو نوبـت   چهـارم  گروه ،بر کیلوگرم   آخـر  گـروه  و دوز تـک  ایمیـدین  و سیکلوفـسفامید  نجمپ

 روي نظـر  مـورد  مطالعـات  و انجام شـد   برداري نمونه ،روز 35 از پس .کردند دریافت دوز دو در را ایمیدین و سیکلوفسفامید
  .گرفت صورت اسپرم کیفیت
 کـاهش  باعـث  سیکلوفـسفامید  یزتجـو  کـه  داد نشان اپیدیدیم دم اسپرم آنالیز از حاصل آمده دست هب هاي داده :ها یافته

 بـا  مقایـسه  در غیرطبیعـی  هاي اسپرم که ست ا  حالی در این .شود می اسپرم پذیري زیست قابلیت و تحرك تعداد، چشمگیر
 اپیدیـدیم  دم اسـپرم  درکرومـاتین  اخـتالل  و DNA آسـیب   توجه قابل افزایش با تغییرات این .یافت افزایش کنترل گروه

 باعـث  ایمیـدین  کـه  است این مهم نکته .بود شناسایی بلوقابل آنیلین و اورنج آکریدین آمیزي گرناز طریق    که بود همراه
  .گردید شده ذکر پارامترهاي  بسیار زیادبهبود

 در سیکلوفسفامید جانبی عوارض تواند می اکسیدانت آنتی یک عنوان به ایمیدین که است آن از حاکی نتایج :گیري نتیجه
  .دهد کاهش را سوري نر هاي موش مثل تولید دستگاه

  اسپرم اکسیداتیو، استرس سوري، موش ایمیدین، سیکلوفسفامید، :کلیدي واژگان
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  مقدمه
 رشدي به رو نگرانی مختلف، جوامع در امروزه

 بر مختلف سمی مواد و داروها سوء اثرات پیامدهاي ربارهد
 در .است آمده وجوده ب جنسی هاي سلول مثل تولید سیستم

 تکاملی مراحل نر جنسی هاي سلول ،اسپرماتوژنز فرآیند طول
به  توانند می مراحل این طول در که دنکن می طی را مختلفی

 دتولی .گیرند قرار تهاجم مورد سمی ماده یک وسیله
  دیده آسیب کیفیت و عملکردي نظر از که جنسی هاي سلول
 مرگ مادرزادي هاي ناهنجاري بروز به منجر تواند می هستند
 )1(باشد سرطان بروز براي اي زمینه یا  شدهجنین

 و اسپرم طبیعی مورفولوژي و عملکرد در پذیري آسیب
 علل ترین شایع از اسپرماتوژنز روند در آسیب بروز چنین هم

 در موثر عوامل جمله از که رود می شمار به مردان بارورينا
گونه هاي  هاي رادیکال از حاصل اکسیداتیو استرس امر این

 عامل عنوان به که است (ROS)واکنش گر اکسیژنی 
 ولط در .است شده شناخته اسپرماتوزوئید پذیري آسیب
 سلولی اکسیدان آنتی هاي مکانیسم ،درمانی شیمی مراحل
 اکسیداتیو استرس براي شرایط نتیجه در و شوند یم ناتوان
 عامل یک عنوان به (CP)سیکلوفسفامید .گردد می فراهم

 درمان در گسترده طور به سایتوتوکسیک و کنندهآلکیله
 کننده سرکوب عامل یک عنوان به نیز و مختلف هاي سرطان
 رغم به  .)2(رود می کار به ها ارگان پیوند در ایمنی

 بروز موجب سیکلوفسفامید کلینیکی، سیعو کاربردهاي
 و ها انسان در مثلی تولید سمیت جمله از زیادي جانبی اثرات

 4 مدت به که مردانی .)3(است شده آزمایشگاهی حیوانات
 اند گرفته قرار سیکلوفسفامید با درمان تحت بیشتر یا ماه

 تجربه را آزواسپرمی یا الیگواسپرمی از متغیري هاي وضعیت
 آزمایشگاهی حیوانات روي بر که مطالعاتی .)4(ندا کرده
 نر سوري هاي موش درمان که دهد می نشان است شده انجام

 الیگواسپرمی ها، بیضه وزن کاهش به منجر سیکلوفسفامید با
  واسپرماتوگونی هاي سلول در DNA سنتز کاهش گذرا،

 .)5(شود می اسپرماتید هاي سلول در پروتئین سنتز کاهش
 گنادي و مثلی تولید سمیت ایجاد دقیق انیسممک اگرچه

 اساس بر اما ،است نشده مشخص سیکلوفسفامید از ناشی

 تجویز ،شده انجام گذشته در که متعددي مطالعات نتایج
 هم بر  رااه بافت در ردوکس تعادل تواند می فسفامید سیکلو

 و فیزیولوژیک اختالالت ایجاد باعث ازاین رو و زده
 به توجه با .)6(شود اکسیداتیو استرس از یناش بیوشیمیایی

 طول در ها اکسیدانت آنتی برخی تجویز موجود، شواهد
 نظر به ضروري ها بافت زدایی سم منظور به درمانی شیمی

 از ناشی اکسیداتیو استرس کاهش که است منطقی و رسد می
 و قوي اکسیدانت آنتی یک به وسیله سیکلوفسفامید تجویز
 آن از ناشی مثلی تولید سمیت شدن کمتر به تواند می مطمئن

 روش یک عنوان به که است دارویی ایمیدین .شود منجر
 مورد پوست از مراقبت براي اکسیدانت آنتی یک و جدید

 اکسیدانت آنتی یک عنوان به دارو این .گیرد می قرار استفاده
 از استفاده با را تاثیر این که شود می پوست پیري از مانع

 سنتز در و گذارد می جاي بر پوست مختلف هاي یهال تقویت
 سال از قرص این .دارد سزاییه ب نقش االستین و کالژن
 گرفته قرار استفاده مورد اروپایی کشورهاي در 1995
 بیومارین دریایی کمپلکس شامل دارو رکیبات ت.)7(است
 و ها پروتئین از غنی و بوده آن اصلی ترکیبات از که است
 براي باشدکه می پوست ساختار با مشابه ايساکاریده پلی

 شامل ماده این .است ضروري آن طبیعی ساختار حفظ
 طوره ب که باشد می پپتیدها و آمینه اسیدهاي از زیادي مقادیر
 موثر ماده .دارند دخالت االستین و کالژن سنتز در مستقیم
 اس – جی لیکوفنس دارد وجود قرص این در که دیگري

 باشد و می قوي بسیار اکسیدانت آنتی نوع ود داراي که است
 آید می دسته ب انگور هسته عصاره و فرنگی گوجه عصاره از

 از تر قوي برابر صد اکسیدانتی آنتی خاصیت انگور عصاره که
 هاي محیط از دفاع در مهمی نقشو  دارد E ویتامین

 دیگر سوي از .کند می ایفاء سلولی غشاي نظیر دوست چربی
 .باشد می C ویتامین از تر قوي برابر 50 انگور هسته عصاره

 هاي محیط در اکسیدانتی آنتی خاصیت نیز ماده این
 که هایی محیط در و دارد سلولی پالسماي نظیر دوست آب
مطالعه  .)8(یابد می تجمع هستند ساکارید پلی پروتئین از غنی

 شود مشخص تا شد ریزي طرح ها یافته این به توجه باحاضر 
 قوي اکسیدانت آنتی یک عنوان به ایمیدین جویزت آیا
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 ناشی اکسیداتیو استرس و مثلی تولید سمیت بروز از تواند می
 جلوگیري نر سوري هاي موش در سیکلوفسفامید تجویز از

  .رخی یا کند
  

  ها روش و مواد
 موش قطعه 60 ،تجربی مطالعه این انجام براي

 متوسط با  NMRI نژاد )هفته 8-10( بارور بالغ نر سوري
 با آمیزش از طریق قبال آنها باروري که گرم 20 وزن

 .گرفت قرار استفاده مورد ،آزمایش شده بود ماده هاي موش
 گروه پنج در محیط شرایط با سازگاري هفته دو متعاقب
 و استاندارد شرایط در و بندي تقسیم کنترل گروه یک تیمار،

 اختیار در آزاد صورته ب غذا و وآب شد نگهداري مساوي
 فیزیولوژي سرم ها موش ،کنترل گروه در .قرارگرفت آن

هاي آزمایش به این  دیگر گروه گروه پنج .کردند دریافت
 آنها به بار یک روزي که هایی موش اول گروه :شرح بودند

 2/0 حجم با کیلوگرم بر گرم میلی 12 دوز با سیکلوفسفامید
 کننده دریافت هاي موش دوم گروه شد، تجویز سی سی

 2/0 حجم با کیلوگرم بر میکروگرم 111 دوز با ایمیدین
 دوز دو روزي ،سوم گروه بودند، روزانه صورت به سی سی

 ،چهارم گروه کردند، دریافت ساعت 12 فاصله به ایمیدین
 سیکلوفسفامید آن از بعد ساعت 4 و ایمیدین بار یک روزي

 4 و ایمیدین دوز دو روزي نیز آخر گروه و کردند دریافت
 سیکلوفسفامید ایمیدین، اول دوز دریافت از بعد ساعت

 صورت به ها گروه به داروها تجویز تمامی .ندکرد دریافت
 .است بوده روز 35 مدت به و گاواژ سوند طریق از خوراکی

 این براي. گیري شد نمونه ها موش از ،درمان دوره طی از پس
 ها اپیدیدیم دم گردن، جاییه ب جا و هوشی بی از بعد منظور

 و هشد جدا اطراف، بندي هم هاي بافت کردن جدا از پس
گرم بر میلی   میلی4 حاوي  HTF کشت محیط درون متعاقباً

 )شرکت سیگما آمریکا ((BSA)لیتر آلبومین سرم گاوي 
 37  دمايو کربن اکسید دي  درصد5 شرایط در قبل از که

 دم .شدند داده قرار بود، رسیده تعادل به گراد سانتی درجه
 20 مدت به و ندشد تقسیم مختلف قطعات به ها میاپیدید
 در که است ذکر قابل .ندماند باقی کشت محیط درون دقیقه

 داخل اسپرم نمونه محتوي استریل هاي پلیت مدت این
 قطعات دقیقه 30 از بعد .بودند گرفته قرار CO2 انکوباتور

 ،اسپرم ركتح ارزیابی براي .)9(شدند خارج محیط از بافتی
 متعاقب و شدند استحصال باال روش با مطابق ها اسپرم نمونه
 10 ،گروه هر در موش هر براي ها اسپرم سازي رقیق

 درصد ارزیابی جهت اسپرم سوسپانسیون از میکرولیتر
 استفاده مورد نئوبار الم از استفاده با اسپرم تحرك

 از دیدیماپی دم ازاي به اسپرم تعداد ارزیابی براي .قرارگرفت
 20 گروه هر در موش هر براي که شد استفاده نئوبار الم

 .گرفت قرار استفاده مورد اسپرم سوسپانسیون از میکرولیتر
 تهیه مذکور سوسپانسیون از 50 به 1 رقت منظور این براي

داخل یک  مقطر آب میکرولیتر 980 که صورت این به ؛شد
 از یکرولیترم 20سپس وشد  ریختهلیتري   میلی1میکروتیوب 
 از میکرولیتر 10بعد  ،گشت اضافهبه آن  اسپرم سوسپانسیون

 المل که ،نئوبار الم روي بر و برداشته نظر مورد محلول
 و  شدریخته ،بود شده داده قرار آن برروي قبل از سنگی

 .)10(صورت گرفت روش این به ها اسپرم تعداد شمارش
 هاي اسپرم ددرص تعیین و پذیري زیست قدرت ارزیابی براي
 -ائوزین آمیزي رنگ روش از مرده هاي اسپرم از زنده

 استوار نکته این بر کار این اصول. شد استفاده نگروزین
 برابر در ها اسپرم ،پالسمایی غشاء به آسیب اثر در که است
 از دسته آنبنابر این . شوند می نفوذپذیر مذکور رنگ
 هاي اسپرم نوانع به بود گرفته رنگ آنها سر که هایی اسپرم
 براي .شد بیان درصد قالب در نتایج و شدند شناخته مرده

 بقایاي تشخیص چنین هم و مورفولوژیک تر دقیق ارزیابی
 در ها اسپرم مرفولوژیک بلوغ عدم از نشان که سیتوپالسمی

 -ائوزین آمیزي رنگ است، اپیدیدیم از آنها گذر طی
 هایی اسپرم از دسته آن.گرفت قرار استفاده مورد نگروزین

 هاي اسپرم عنوان به بودند سیتوپالسمی بقایاي محتوي که
 .شدند گرفته نظر در) مرفولوژیک لحاظ از (غیرطبیعی

 که هایی اسپرم از دسته 3 قالب در غیرطبیعی هاي اسپرم
 را دم و سر در زمان هم اختالل یا دم و سر،گردن در اختالل

 ارزیابی بودند السمیسیتوپ بقایاي حاوي یا و دادند می نشان
 از اسپرم هسته بلوغ ارزیابی براي دیگر سوي از .)11(شدند
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 نکته براین تحلیل این .شد استفاده بلو آنیلین آمیزي رنگ
 جايه ب پروتامین اسپرمیوژنز، مرحله طی که است استوار

 جایگزینی این که گیرد می قرار هسته کروماتین در هیستون
 این در .است اهمیت با بسیار اسپرم پایداري و تراکم در

 رنگه ب زیاد هیستون دلیله ب نابالغ هاي اسپرم آمیزي، رنگ
 کمتري پذیري رنگ از بالغ هاي اسپرم و درآمده تیره آبی

 شکستگی هرگونه ارزیابی براي چنین هم .هستند برخوردار
 اورنج آکریدین آمیزي رنگ اسپرم، ي DNA رشته دو در
 از دسته آن شناسایی براي آمیزي گرن این .شد نظرگرفته در

 مورد است، شده شکست دچار آنها يDNA که هایی اسپرم
 به سالم هاي اسپرم که صورت این به ؛گیرد می قرار استفاده

 شکست دچار آنها ي DNA که هایی اسپرم و سبز رنگ
 قرمز تا زرد رنگ به DNA آمیزي،  رنگ متعاقب باشد شده

 که هایی اسپرم از دسته آن تیجهن در .شود می دیده فلورسنت
 DNA که هایی اسپرم عنوان به دادند می نشان را حالت این

 این از حاصل نتایج و شدند گرفته نظر در دارند دیده آسیب
  .)12(گردید بیان درصد قالب در بررسی

 و مطالعه این در آمده دسته ب هاي داده تمامی
 به وسیله آزمایشی هاي گروه بین اسپرم خصوصیات مقایسه

 و طرفه یک آنووا آماري روش و 19 نسخه SPSS نرم افزار
 تجزیه و 05/0 از کمتر داري معنی باسطح توکی تعقیبی تست

  .شد بیان جدول صورته ب نتایج و تحلیل شدند
  

  ها یافته
 اسپرم )تعداد(تراکم از حاصل نتایج آماري مقایسه

 یزتجو که داد نشان 1 جدول در اپیدیدیم دم ازاي به
 کاهش سبب کنترل گروه با مقایسه در سیکلوفسفامید

 با همراه ایمیدین تجویز و است شده ها اسپرم تعداد دار معنی
 گروه با مقایسه در اسپرم تعداد افزایش سبب سیکلوفسفامید
 زنده هاي اسپرمدرصد  ).>05/0p(است شده سیکلوفسفامید

 نگروزین -ائوزین آمیزي رنگ در 1 بر طبق تصویر که
 آمد دست به آزمایشی هاي گروه در بودند، شده مشخص

 هاي اسپرم تعداد کاهش سیکلوفسفامید گروه در .)1جدول(
 در .بود مشهودبه طور چشمگیر  کنترل گروه به نسبت زنده

 نسبی بهبود سیکلوفسفامید+ایمیدین کننده دریافت گروه دو
 به دسیکلوفسفامی گروه به نسبت ها اسپرم رفتن ازبین روند در

 هاي اسپرم درصد ،1 جدول طبق ).>05/0p(بود آمده وجود
 درگروه که شد بررسی آزمایشی گروه شش در متحرك

 گروه دو در و کاهش کنترل گروه به نسبت سیکلوفسفامید
 به نسبت ایمیدین +سیکلوفسفامید ترکیب کننده دریافت

 آماري نظر از داري معنی افزایش سیکلوفسفامید گروه
 با هایی اسپرم 1 جدول در ).>05/0p(شد مشاهده

 به و شمرده آزمایشی هاي گروه در غیرطبیعی مورفولوژي
 گروه بین داري معنی اختالف ،ندشد بیان درصد صورت

 + ایمیدین گروه دو و کنترل گروه با سیکلوفسفامید
 مشاهده سیکلوفسفامید گروه با سیکلوفسفامید

کریدین اورنج، بر طبق روش ارزیابی با آ .)>05/0p(گردید
 از استفاده باداراي کروماتین آسیب دیده  هاي اسپرمتعداد 

 شد و محاسبهدر شش گروه  فلوروسنت میکروسکوپ
 که است شده بیان 1 جدول در .درصد آنها به دست آمد

 ،قرمز تا زرد هسته و طبیعی رنگ سبز هسته با هایی اسپرم
 DNA با هایی اسپرم عنوان به کروماتین، آسیب میزان به بسته

 میانگین بین اختالف د،نشو می گرفته نظر در دیده آسیب
 گروه در دیده آسیب DNA با هایی اسپرم درصد

 دریافت بود، دار معنی کنترل گروه با سیکلوفسفامید
 اختالف این کاهش باعث ایمیدین همراه  بهسیکلوفسفامید

 تعداد ).>05/0p(است گردیده سیکلوفسامید گروه به نسبت
 در آزمایشی گروه شش در نابالغ کروماتین با هایی پرماس

 اختالف وجود آمد، دست به آنها درصد و محاسبه 1 جدول
 گروه دو و فسفامید سیکلو با کنترل گروه بین دار معنی

 مشاهده قابل سیکلوفسفامید با ایمیدین + سیکلوفسفامید
  .است
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  آزمایشی مختلف هاي گروه در اسپرم کیفیت مقایسه .1 جدول
  پارامتر

  گروه
  ها اسپرم تعداد

 )106/لیتر میلی(
  اسپرم ماندن زنده قابلیت

 )زنده هاي اسپرم درصد(
 هاي اسپرم درصد

  متحرك
 تک DNA  درصد  )درصد ()مورفولوژي(

   شکسته و اي رشته
   نابالغ کروماتین

  )درصد(
  75/1±47/0  25/2±62/0  25/86±49/1  00/64±45/2  25/69±43/1  75/28±61/6  کنترل

 a26/8±37/9  a67/2±00/38  a79/3±00/31  a32/2±50/56  a95/1±00/27  a93/1±50/26  سیکلوفسفامید
  b48/17±12/33  b79/1±75/71  b49/1±00/58  b47/1±00/87  b47/0±75/0  b4/0±00/1  دوز تک ایمیدین

 b-c35/9±50/28  b58/1±00/73  b78/2±00/57  b47/1±00/86  b75/0±25/1  b28/0±50/0  دودوز ایمیدین
 تک ایمیدین
  +دوز

  سیکلوفسفامید

a-b-c- d   
98/8±37/21  

a-b-c-d 
83/2±00/51  

a-b   
29/1 ±00/48  

a-b-c-d5  
8/1±00/70  

a-b-c-
d47/1±00/11  

a-b-c-
d04/1±50/9 

  +دوز دو ایمیدین
  سیکلوفسفامید

b-c  
07/7±50/24  

a-b-c-d  
93/1±00/55  

b  45/4±00/51  a-b-c-d  
01/2±00/69   

a-b-c-d-e   
08/1±00/9   

a-b-c-d  
75/0±25/9 

a : 05/0( ها گروه سایر با کنترل گروه مقایسه در دار، معنی اختالف وجود بیانگرp<(.  
b: 05/0( .ها گروه سایر با سیکلوفسفامید گروه مقایسه در دار، معنی اختالف وجود بیانگرp<(.  
c: 05/0( .ها گروه سایر با دوز تک ایمیدین گروه مقایسه دار،در معنی اختالف وجود بیانگرp<(. 
d: 05/0( .ها گروه سایر با دودوز ایمیدین گروه مقایسه در دار، معنی اختالف وجود بیانگرp<(. 
e: 05/0( .ها گروه سایر با )سیکلوفسفامید+دوز تک ایمیدین( گروه مقایسه در دار، معنی اختالف وجود بیانگرp<(.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  )ائوزین نگروزین، آکریدین اورنج، آنیلین بلو(نگ آمیزي اسپرمر. 1تصویر 
 ائوزین  آمیزيرنگ در تصویر چپ سمت در نارنجی به متمایل گرفته رنگ سر با مرده اسپرم و راست سمت در روشن سر با زنده اسپرم يهدهند نشان  Aتصویر

-رنگ در چپ درسمت تیره آبی رنگ به ايهسته و سر با نابالغ اسپرم و راست سمت در روشن آبی يهسته و سر با بالغ اسپرم Bتصویر ).1000×بزرگنمایی(نگروزین
 زرد يهسته با دیدهآسیب يDNA با اسپرم و چپ سمت در )سر(سبز رنگ به سالم يDNA با اسپرم Cتصویر .است مشخص 1000×بزرگنمایی با بلوآنیلین آمیزي
  .است مشاهده قابل اورنج اکریدین يآمیزرنگ در تصویر راست سمت در رنگ

  
  بحث

 درمانی شیمی منظور به که داروهایی از بسیاري
 خصوصه ب دنگیر می قرار استفاده مورد ها سرطان در

 متعدد هاي سیستم دری معوارض جانبی س سیکلوفسفامید
 آنها از یکی نر مثل تولید دستگاه که دنگذار می جاي بر بدن

 کاهش جهت راهبردهایی به یابیدست اساس این بر .)3(است

A B C 
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 حفظ حال عین در و سرطان ضد داروهاي سوء عوارض
 نظر به ضروري امري داروها این درمانی هاي کارایی

 بافت روي بر سیکلوفسفامید داروي سمی عوارض .رسد می
 حیوانات و انسان در متعدد تحقیقات واسطه به که نیز بیضه

 ترین مهم تردید بی ست،ا گرفته قرار تایید مورد آزمایشگاهی
 در دارو این درمانی کاربردهاي شدت به که است عاملی

 قرار تاُثیر تحت را ایمنی سیستم سرکوب و ها بدخیمی مهار
 ،گرفته صورت شمار بی هاي بررسی .)13(است داده

 تولید دستگاه در سیکلوفسفامید داروي از ناشی مسمومیت
 واسطه به که دهند می نسبت اکسیدانتی مکانیسم به را نر مثل

 و دارو این از طریق میکروزومی هاي آنزیم سازي غیرفعال
 افزایش نتیجه در و آکرولئین یعنی آن از حاصل متابولیت

 پراکسیداسیون و (ROS) اکسیژن فعال هاي گونه تولید
 این در آمده عمل به هاي بررسی .)14(دهد می روي لیپیدي
 کاهش یکلوفسفامیدس داروي تجویز که نشان داد مطالعه

 میزان و اپیدیدیم دم ازاي به اسپرم تعداد در را داري معنی
 در را داري معنی افزایش حال عین در و ها اسپرم تحرك

 ها یافته این که دارد پی در طبیعی غیر و مرده هاي اسپرم میزان
 کاهش .دنکن می تایید را زمینه این در قبلی گزارشات نیز

طور  سیکلوفسفامید داروي تجویز بمتعاق ها اسپرم تعداد
 هجوم و بوده اسپرماتوژنیک هاي سلول مویدکاهش آشکار

 سیکلوفسفامید داروي متابولیسم از حاصل آزاد هاي رادیکال
 هاي موش در ها اسپرم تعداد کاهش.سازد می نشان خاطر را

 تهی پیامد تواند می سیکلوفسفامید با شده درمان نر سوري
 نتیجه در زایا هاي سلول از بیضه ساز منی هاي لوله شدن

 و هیستولوژیک هاي بررسی که باشد اکسیداتیو استرس
 تایید را آن نیز حاضر مطالعه در آمده عمل به مورفومتریک

 تواند می نیز ها اسپرم تحرك میزان محسوس کاهش .دنکن می
 داروي از ناشی اکسیداتیو استرس سمی اثرات از ناشی

 سریع کاهش واسطه به اسپرم تاژك روي بر سیکلوفسفامید
ATP تحقیقات از آمده دست به نتایج .باشد سلولی داخل 
 ها اکسیدانت آنتی توجه قابل کارآیی ،بالینی و تجربی متعدد

 مخرب اثرات برابر در مثل تولید دستگاه از حفاظت در را
 شده تولید آزاد هاي رادیکال دیگر و اکسیژن فعال هاي گونه

 قرار تایید مورد سیکلوفسفامید داروي تجویز متعاقب
 بیماران توانایی افزایش در حتی ترکیبات این .دنده می

 شیمی از ناشی عمومی هاي استرس تحمل جهت سرطانی
 نشان نیز حاضر مطالعه .اند بوده موفق رادیوتراپی و درمانی

 مشابه مکانیسمی بودن دارا دلیل به ایمیدین داروي که داد
 کاهش یا و مهار در E  وC نظیرویتامین هایی اکسیدانت آنتی

 در سیکلوفسفامید داروي از ناشی مثلی تولید هاي آسیب
  .است موثر سوري هاي موش

 نظر به شد، عنوان نیز تر پیش که گونه همان
 آزاد هاي رادیکال مهار و اکسیدانتی آنتی هاي فعالیت رسد می
 وکمپلکس اس-جی لیکوفنس عملکرد نتیجه دارو این

 از بیشتر برابر چند تاثیراتی که باشد  آن در موجود بیومارین
 ،افزون روز مطالعات از حاصل نتایج .دارند Eو  C ویتامین

 طبیعی ترکیبات از که داروهایی که است یتعواق این موید
 قرار استفاده مورد و شده ساخته دریایی ترکیبات خصوصه ب

 هایی مومیتمس بهبود در توجهی قابل کارایی ،گیرند می
 آنها بروز در اي برجسته نقش آزاد هاي رادیکال که دارند

 دارو این روي زیادي مطالعات که با وجود آن .کنند می ایفا
 این اثرات مورد در محدودي اطالعات تنها و نگرفته صورت

 گفت توان می ولی ،باشد می دسترس در پوست روي بر دارو
 قابل اکسیدانتی آنتی يها ویژگی بودن دارا سبب به دارو این

 رطوبت میزان افزایش پوست، روندپیري توقف در مالحظه
 افزایش از ناشی هاي ولک سطحی عروق کاهش پوست،

 آن ساختار بهبود و پوست اجزاي تخریب از جلوگیري سن،
 مقابل در مهاري و ضدسرطانی خاصیت تر مهم همه از و

 راجع فیديم اطالعات فوق مطالعه در که آزاد هاي رادیکال
  .کند می ایفا را سزاییه ب نقش آمد، دست به به آن

  
  گیري نتیجه

 حاضر مطالعه هاي یافته بندي جمع با نهایت، در
 از سیکلوفسفامید داروي که  گرفتنتیجه چنین توان می

 بروز موجب احیاء – اکسیداسیون تعادل زدن هم بر طریق
 این که گردد می نیتروزاتیو و اکسیداتیو هاي استرس
 در اختالل ایجاد واسطه به توکسیک بیوشیمیایی هاي استرس
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 آپوپتوز تحریک انرژي، ومتابولیسم ها آندروژن به دسترسی
 موجب ،هاآن توسعه و التهابی هاي واکنش ریزي پی نیز و

 حال گردد، می نر مثل تولید دستگاه مثلی تولید مسمومیت
 داروي که داد نشان بار اولین براي مطالعه این که آن

 قابل اکسیدانتی آنتی هاي ویژگی بودن دارا سبب به ایمیدین
 و اکسیژن آزاد هاي رادیکال مهار قابلیت نتیجه در و مالحظه
 اثرات برابر در نسبی محافظت ایجاد به قادر نیتروژن

 نر مثلی تولید دستگاه در سیکلوفسفامید داروي نامطلوب
 ارتقاء جهت مناسبی گزینه عنوان به تواند می و بوده

 طور به ،سیکلوفسفامید نظیر داروهایی درمانی کارکردهاي
   .گیرد قرار استفاده مورد درمانی شیمی روند در زمان هم
  

  تشکر و قدردانی
بدین وسیله نویسندگان مقاله از زحمات و 

 واحد راهنمایی معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی
  .نی می نمایندارومیه در اجراي این مطالعه تشکر و قددا
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