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اثر محافظتی اسپیرولینا در برابر سیکلوفسفامید در جنین

مقاله پژوهشی

اثر محافظتی جلبک اسپیرولینا (آرترواسپیرا پالتنسیس) بر لقاح آزمایشگاهی و رشد جنین در
گلچین موسوی تومتری ،1شاپور حسن زاده ،*1حسن ملکی نژاد ،2غالمرضا نجفی
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 -1گروه علوم پایه ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران
 -2دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،ارومیه ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1316/06/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1316/12/11 :

چکیده
زمینه و هدف :سیکلوفسفامید که بهطور رایج بهعنوان داروی ضد سرطان مورداستفاده قرار میگیرد ،باعث آسیب به بافت تخمدان و ناباروری میشود .این
مطالعه باهدف ارزیابی اثرات محافظتی داروی جلبک اسپیرولینا بر روی لقاح آزمایشگاهی و رشد جنینهای حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موشهای دریافتکننده
سیکلوفسفامید طراحی شد.
مواد و روشها 10 :موش سفید کوچک آزمایشگاهی ماده بالغ به  8گروه تقسیم شدند .گروه اول بهعنوان گروه کنترل در نظـر گرفتـه شـد .گروههای دوم تا
چهارم ،اسپیرولینا را به ترتیب به میزان  100 ،200و  800میلیگرم/کیلوگرم بهصورت خوراکی به مدت  28روز دریافت کردند .گروه پنجم سیکلوفسفامید را به
میزان  170میلیگرم/کیلوگرم بهصورت تکدوز و داخل صفاقی دریافت نمود .گروههای ششم تا هشتم سیکلوفسفامید را همراه با اسپیرولینا با سه دوز ذکرشده
دریافت کردند .پس از  28روز ،لقاح آزمایشگاهی و رشد جنینها در تمامی حیوانات مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج :در گروههای دریافتکننده اسپیرولینا با دوزهای  200و  100میلی گرم/کیلوگرم همراه با سیکلوفسفامید در مقایسه با گروهی که فقط سیکلوفسفامید
دریافت کرده بودند ،تعداد اووسیتها ،درصد لقاح ،جنینهای دوسلولی ،بالستوسیستها و جنینهای هچ شده افزایشیافته که این افزایش در میزان درصد لقاح
و جنینهای دوسلولی معنیداری بوده ( )P<0/07ولی اسپیرولینا در دوز  800میلیگرم/کیلوگرم ،قادر به جبران آسیبهای ناشی از سیکلوفسفامید نبود.
نتیجهگیری :بر اساس نتایج این مطالعه ،اسپیرولینا دارای اثر محافظتی در برابر سمیت ناشی از سیکلوفسفامید بر لقاح و تولید جنینهای دوسلولی در محیط
آزمایشگاهی است.
کلمات کلیدی :اسپیرولینا ،سیکلوفسفامید ،لقاح آزمایشگاهی ،موش سفید کوچک آزمایشگاهی

مقدمه
روشهای درمانی سرطان ازجمله شیمیدرمانی ،میتوانند
مشکالت مخرب زیادی در بدن ایجاد کنند و برخی اثرات جانبی
آنها باعث میشود بیمار دچار نقایص جبرانناپذیر در بقیه طول
عمر خود گردد .یکی از عوارض استفاده طوالنیمدت از داروهای
با سمیت سلولی که در برنامه درمان سرطانها اتفاق میافتد،
ناباروری است که بهعنوان پیامد ثانویه متعاقب نقص زودرس
تخمدان ( Premature Ovarian failure )POFاستPOF .
بهعنوان یک نقص تخمدانی اولیه تعریف میشود که با عدم
قاعدگی و یا کاهش زودرس فولیکولهای تخمدان یا توقف
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فولیکولوژنز قبل از سن  10سالگی شناخته میشود ( 1و .)2
شیمیدرمانی با القای آسیب حاد فولیکولی ،منجر به کاهش در
تعداد فولیکولها و همچنین آسیب شدید در کیفیت آنها
میشود بهطوریکه بهراحتی دچار آترزی میشوند (.)3
در بین داروهای مورداستفاده در شیمیدرمانی ،عوامل آلکیله
کننده از سمیترین داروهای ضد سرطان برای غدد جنسی می
باشند ( 1و  )7و در بین مواد آلکیله کننده ،سیکلوفسفامیدسمیترین دارو برای تخمدان است ( )1و باعث تخلیه فولیکولی
تخمدان و سرانجام باعث نقص تخمدان میشود ( .)6-1درنتیجه
سیکلوفسفامید باعث کاهش باروری و به دنبال آن ناباروری
میشود ( .)10-13درواقع سیکلوفسفامید با راهاندازی جریان
آپوپتوز و تخریب  DNAمنجر به مرگ سلولی شده ( )11و در
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موشهای ماده دریافتکننده سیکلوفسفامید

گلچین موسوی تومتری و همکاران
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( ،)Riboflavinپیروکسیدین ( ،)Pyridoxineآلفاتوکوفرول
(ویتامین ای) ،ویتامین آ و ث و از رنگدانههای مفید آن میتوان
به زآگزانتین ( ،)Zeaxanthinدایاتوزانتین (،)Diatoxanthin
اوسیالزانتین
(،)Myxoxanthophyl
میکسوزانتوفیل
( )Oscillaxanthinاشاره کرد ( .)26بهویژه اسپیرولینا یک منبع
غنی رنگدانه از فیکوسیانین ( )Phycocyaninکه یک
آنتیاکسیدان بسیار قوی است ،بوده ( 25و  )28و خاصیت از بین
برندگی رادیکالهای آزاد (رادیکالهای هیدروکسیل و پروکسیل)
را دارد ( .)21مطالعات نشان دادهاند که اسپیرولینا در شرایط
اکسیداتیو مختلف که باعث آسیب بافتی میشوند ،دارای خاصیت
آنتیاکسیدانی است ( .)30-32نتایج تحقیقی که بر روی اثرات
محافظتی اسپیرولینا در برابر سمیت ناشی از مایکوتوکسین انجام
گرفته است نشان داد که اسپیرولینا استرس اکسیداتیو ایجادشده
توسط مایکوتوکسین را با کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و
افزایش گلوتاتیون ،بهطور قابلتوجهی کاهش میدهد (.)33
همچنین اسپیرولینا با حذف رادیکالهای آزاد و مهار
پراکسیداسیون لیپیدی ،استرس اکسیداتیو ناشی از دلتامترین را
که باعث بروز سمیت در بافت کبد و کلیه میشود ،کاهش می-
دهد (.)31
ازآنجاکه تاکنون اثر داروی گیاهی اسپیرولینا پالتنسیس که
یک داروی گیاهی با منشأ جلبکی است ،بهعنوان یک
آنتیاکسیدان در کاهش اثـرات استرس اکسیداتیو ناشی از تجویز
سیکلوفسفامید بر روی رشد جنینهای حاصل از لقاح
آزمایشگاهی موردبررسی قرار نگرفته است ،در این مطالعه ،اثـر
محافظتی اسپیرولینا بـر بهبـود رونـد رشد جنینهای حاصل از
لقاح آزمایشگاهی در موشهای تحـت درمان با سیکلوفسفامید
موردمطالعه قرار گرفت.

مواد و روش ها
حیوانات آزمایشگاهی
برای انجام این مطالعه تجربی  10موش سفید کوچک
آزمایشگاهی ماده بالغ  8هفتهای با وزن متوسط  20گرم در نظر
گرفته شد .حیوانات در شرایط استاندارد ،دوره نـوری نرمال (12
سـاعت روشـنایی 12 ،سـاعت تـاریکی) و درجه حرارت
کنترلشده  23±2 °Cو رطوبـت نســبی  %10-60نگهداری
شدند .همه موشها دسترسی آزاد به آب و غذا داشتند .موشها
در  8گروه 7تایی تقسیمبندی شدند.
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این روند سلولهای با سرعت تقسیم باال مانند لنفوسیتها،
سلولهای مشتق از مغز استخوان و سلولهای جنسی که DNA
آنها با سرعت زیادی همانندسازی میکنند بیشتر تحت تأثیر
قرار میگیرند ( .)11سلولهای گرانولوزا نقش کلیدی در تنظیم
فیزیولوژی تخمدان شامل تخمکگذاری و تحلیل جسم زرد بازی
میکنند ،بنابراین میتوانند نقش اساسی در لقاح و باروری داشته
باشند ( .)17آپوپتوز در سلولهای گرانولوزا مکانیسم اصلی در
فرآیند آترزی فولیکولهای تخمدانی است ( 16و  .)15درهرحال
سیکلوفسفامید باعث ایجاد آپوپتوز در سلولهای گرانولوزای
فولیکولهای تخمدانی میشود ( .)18استرس اکسیداتیو بر القای
سمیت سیکلوفسفامید بر روی سلولهای گرانولوزای فولیکول-
های آنترال داللت دارد ( .)11به نظر میرسد فولیکولهای آنترال
به استرس اکسیداتیو ناشی از آپوپتوز سلولهای گرانولوزا بسیار
حساساند (.)11
سمیت تخمدانهای تحت تأثیر داروهای شیمیدرمانی ،تقریباً
همیشه برگشتناپذیر است درنتیجه حفاظت ذخایر فولیکولی آن
و جلوگیری از ناباروری ناشی از بهکارگیری چنین موادی،
میتواند در بهبود روند زندگی فردی که دچار مشکل سرطان
شده مؤثر باشد .استرس اکسیداتیو به علت عدم تعادل بین
اکسیدانها و آنتیاکسیدانها بروز میکند ( .)20بهمنظور کاهش
استرس اکسیداتیو ناشی از داروهای شیمیدرمانی ،میتوان از
عناصر آنتیاکسیدانی استفاده کرد .مطالعات زیادی بر روی اثرات
محافظتی آنتیاکسیدانها در تخمدان در برابر مواد شیمیدرمانی
انجام شده است .ازجمله این ترکیبات آنتیاکسیدانی میتوان
ویتامین  )alpha-Tocopherol( Eو اسید اسکوربیک را نام برد
که باعث محافظت تخمدان در برابر ترکیبات فعال اکسیژن می-
گردند و سطح رادیکالهای آزاد تولیدشده در طول دوره استفاده
از داروی سیکلوفسفامید را کاهش میدهند ( 21و .)22
اسپیرولینا یک ریز جلبک سبز-آبی است که حاوی رشتههای
مارپیچی است .در بسیاری از مطالعات  in vivoو  in vitroخواص
آنتیاکسیدانی و آنتی آپوپتوزی آن به اثبات رسیده است ( 23و
 .)21جلبک سبز آبی اسپیرولینا (اسپیرولینا پالتنسیس) به علت
میزان پروتئین باال و ارزش غذایی فراوان ،بهعنوان غذای انسانی
مورداستفاده قرار میگیرد .این جلبک غنی از ویتامینها ،مواد
معدنی ،اسیدهای چرب ضروری و رنگدانههای آنتیاکسیدانی از
قبیل کارتنوئید است ( .)27ازجمله این ویتامینها میتوان به
ریبوفالوین
(،)Cyanocobalamin
سیانوکوباالمین
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آماده کردن موشها برای لقاح آزمایشگاهی (تخمک
گیری)
در این مطالعه برای به دست آوردن اووسیت بهمنظور بررسی
درصد لقاح و کیفیت جنینهای حاصل از لقاح آزمایشگاهی نیاز
به تحریک تخمکگذاری در موشهای ماده بود که به این صورت
انجام گرفت:
پس از پایان دوره درمان ابتدا به موشهای سفید کوچک
آزمایشگاهی ماده بالغ 10 ،واحد بینالمللی ( )IUهورمون
گنادوتروپین مادیان آبستن ( PMSG= Pregnant mare serum
( )gonadotropinشرکت فولیگون -هلند) بهصورت داخل صفاقی
تزریق شد و بعد از گذشت  18ساعت ،هورمون گنادوتروپین
جفت انسان ()HCG= Human chorionic gonadotropin
(شرکت سیگما) به میزان  10واحد بینالمللی ( )IUبهصورت
داخل صفاقی تزریق شد .موشها  10الی  12ساعت بعد از تزریق
( HCGصبح روز بعد) ،پس از بیهوشی با کتامین ()0/7mg/kg
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و زایالزین ( ،)0/2mg/kgبه روش جابهجایی مهرههای گردنی
آسان کشی شدند .سپس اویداکت جداشده و در دیشهای
استریل حاوی محیط کشت  HTFترکیبشده با  1میلیگرم
 BSAقرار داده شدند و تخمک گیری به روش شکافتن
( )Dissectingاز ناحیه آمپول لوله رحمی (اوویداکت) در زیر
استریومیکروسکوپ (اولیمپوس ،ژاپن) صورت گرفت .تخمکهای
بهدستآمده پس از شستوشو ،در داخل قطرات 700
میکرولیتری محیط کشت لقاح در زیر روغن معدنی ( Mineral
 )oil, sigmaحاوی محیط  HTFمحتوی  1میلیگرم BSA
گذاشته شدند .الزم به ذکر است که محیطهای کشت موردنیاز
برای لقاح آزمایشگاهی روز قبل از لقاح تهیه و سپس به مدت
 12ساعت در انکوباتور با ترکیب گازی  %7 CO2و دمای 35°C
قرار داده شدند.
برای لقاح اووسیتها ،اسپرمهای جمعآوریشده از دم اپیدیدیم
موشهای نر بالغ و سالم که برای ظرفیتیابی به مدت یک ساعت
در انکوباتور با ترکیب گازی  %7 CO2و دمای  35°Cقرار داده
شده بودند ،به تعداد یکمیلیون به ازای هر میلیلیتر ،به محیط
کشت اضافه شدند و پسازآن به مدت  1-6ساعت در دمای
 35°Cو ترکیب گازی  %7 CO2انکوبه شدند .پسازاین مدت،
تعداد زیگوتها با مشاهده دو پیش هسته نر و ماده در هر گروه
بررسی گردیده و بهصورت درصد لقاح در هر گروه بیان گردید
( .)36ارزیابی روند رشد جنینها (دوسلولی ،بالستوسیستها و
جنینهای هچ شده) همچنین جنینهای متوقفشده در روزهای
 1و  7بعد از انکوباسیون در هر گروه مورد ارزیابی قرار گرفت
(.)35
آنالیز آماری
نتایج این مطالعه با استفاده از بسته نرمافزاری  SPSSنسخه
 21و آزمون  Benferoniمورد تحلیل آماری قرار گرفتند .یافتهها
بهصورت میانگین و انحراف معیار بیان و مقدار  P>0/07برای
تعیین سطح معنیداری بین گروهها در نظر گرفته شد.

نتایج
در این مطالعه مشخص شد که تعداد اووسیتها در گروه
دریافتکننده سیکلوفسفامید نسبت به گروه کنترل کاهشیافته
و اختالف معنیداری را با گروه کنترل نشان میدهد (.)P<0/07
همچنین در گروههای تحت درمان با اسپیرولینا در هر سه گروه
نسبت به گروهی که فقط سیکلوفسفامید دریافت میکردند،
افزایش در تعداد اووسیتها وجود داشت اما فقط در گروه

journal.fums.ac.ir

Downloaded from journal.fums.ac.ir at 20:01 +0430 on Friday September 20th 2019

گروه اول :این گروه بهعنوان گروه کنترل در نظـر گرفتـه شـد.
گروه دوم :حیوانات این گروه روزانه  200میلیگرم/کیلوگرم
اسپیرولینا بهصورت خوراکی به مدت  28روز دریافت کردند.
گروه سوم :حیوانات این گروه روزانه  100میلیگرم/کیلوگرم
اسپیرولینا بهصورت خوراکی به مدت  28روز دریافت کردند.
گروه چهارم :حیوانات این گروه روزانه  800میلیگرم/کیلوگرم
بهصورت خوراکی اسپیرولینا به مدت  28روز دریافت کردند.
گروه پنجم :این گروه سیکلوفسفامید را به میزان 170
میلیگرم/کیلوگرم بهصورت تک دوز و داخل صفاقی دریافت
کردند (.)37
گروه ششم :این گروه سیکلوفسفامید را به میزان 170
میلیگرم/کیلوگرم بهصورت تک دوز و داخل صفاقی و روزانه
 200میلیگرم/کیلوگرم اسپیرولینا بهصورت خوراکی به مدت 28
روز و بهصورت همزمان دریافت کردند.
گروه هفتم :این گروه سیکلوفسفامید را به میزان 170
میلیگرم/کیلوگرم بهصورت تک دوز و داخل صفاقی و روزانه
 100میلیگرم/کیلوگرم اسپیرولینا بهصورت خوراکی به مدت 28
روز و بهصورت همزمان دریافت کردند.
گروه هشتم :این گروه سیکلوفسفامید را به میزان 170
میلیگرم/کیلوگرم بهصورت تک دوز و داخل صفاقی و روزانه
 800میلیگرم/کیلوگرم اسپیرولینا بهصورت خوراکی به مدت 28
روز و بهصورت همزمان دریافت کردند.
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جدول  -1میانگین تعداد اووسیت ،درصد لقاح ،درصد جنینهای دوسلولی ،درصد بالستوسیستها و درصد جنینهای هچ شده و جنینهای متوقفشده
دوسلولی

بالستوسیستها

هچ شده

متوقفشده

61/31±0/11

18/52±2/11

23/51±0/81

11/18±2/10 b

21/87±1/11 b
26/16±2/81 b

گروهها

تعداد اووسیت

درصد لقاح

کنترل

26±2/08

80/73±1/18

50/7±0/57

اسپیرولینا 200

27/66±0/88

82/13±1/11 b

50/11±0/15 b

61/07±1/68 b

اسپیرولینا 100

26/66±1/20 b

81/15±0/81 b

61/88±1/31 b

71/53±2/12 b

15/12±1/58 b

اسپیرولینا 800

21/33±1/17

60/13±1/10 c

11/11±1/11 c

35/65±2/55 c

26/62±1/01 c

10/77±5/83

سیکلوفسفامید

18±1/17 a

77/60±0/36 a

12/71±1/86 a

26±1/80 a

20/51±2/18 a

11/66±2/12 a

سیکلوفسفامید +اسپیرولینا 200

22/66±1/17

65/72±1/33 d e

71/31±3/31 d e

31/35±2/60 d

21/11±2/12 d

71/71±1/01 d

سیکلوفسفامید+اسپیرولینا 100

23/33±1/87

65/01±3/13 d e

77/17±3/81 d e

13/01±1/36 d e

28/81±2/25 d

33/63±2/62

سیکلوفسفامید +اسپیرولینا 800

11±1/17

71/55±3/71 d

38/11±1/15 d

21/12±3/05 d

15/76±1/17 d

71/81±2/81 d

 aنشاندهنده اختالف معنیدار با گروه کنترل b ،نشاندهنده اختالف معنیدار با گروه سیکلوفسفامید c ،نشاندهنده اختالف معنیدار با گروه کنترل
 dنشاندهنده اختالف معنیدار با گروه کنترل e ،نشاندهنده اختالف معنیدار با گروه سیکلوفسفامید

درصد جنین های متوقف شده

درصد جنین هچ شده

درصد بالستوسیست

درصد جنین دو سلولی

درصد لقاح

تعداد اووسیت

SP200

Control

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Cy+SP800

Cy+SP400

Cy+SP200

Cy

SP800

SP400

نمودار  -1مقایسه تعداد اووسیت ،درصد لقاح ،درصد جنینهای دوسلولی ،درصد بالستوسیستها ،درصد جنینهای هچ شده و درصد جنینهای متوقفشده در
گروههای مختلف آزمایشی ( :SPاسپیرولینا :Cy ،سیکلوفسفامید)

اسپیرولینا با دوز  100میلیگرم/کیلوگرم اختالف معنیدار بود
( .)P<0/07همچنین یافتهها نشان دادند که در گروههای تحت
درمان با اسپیرولینا در هر سه دوز نسبت به گروه کنترل کاهش
در تعداد اووسیتها وجود داشته ولی این اختالف معنیدار نبود
( .)P>0/07در مقایسه تعداد اووسیتهای گروه کنترل با گروه-
هایی که سیکلوفسفامید با اسپیرولینا دریافت میکردند کاهش
در تعداد اووسیت در هر سه گروه مشاهده شد ولی اختالف
معنیدار نبود ( .)P>0/07یافتهها همچنین نشان دادند که تعداد

journal.fums.ac.ir

اووسیتهای هر سه گروه دریافتکننده اسپیرولینا و
سیکلوفسفامید در مقایسه با گروهی که فقط سیکلوفسفامید
دریافت میکردند افزایشیافته ولی اختالف معنیدار نبود (جدول
()1نمودار  1و شکل .)1
در این مطالعه مشخص گردید که درصد لقاح گروه
سیکلوفسفامید نسبت به گروه کنترل کاهشیافته و این اختالف
معنیدار است ( .)P<0/07همچنین درصد لقاح گروههایی که
فقط اسپیرولینا دریافت مینمودند در مقایسه با گروهی که
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درصد جنینهای

درصد

درصد جنینهای

درصد جنینهای
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پرونوکلئوس ماده و همچنین یک اووسیت بارور نشده ( )Bپنج ساعت
بعد از لقاح .یک جنین در مرحله دوسلولی سالم 21 ،ساعت بعد از کشت
جنینها ( )Cو یک جنین دوسلولی لیز و فراگمنته شده  21ساعت بعد
از کشت جنینها ( .)Dیک جنین در مرحله موروالی متراکم شده سه
الی چهار روز بعد از کشت جنینها در محیط  )E( HTFو یک
بالستوسیست سه الی چهار روز بعد از کشت جنینها در محیط HTF
( )Fدیده میشود.

سیکلوفسفامید دریافت میکردند افزایشیافته ولی فقط در گروه
اسپیرولینا با دوزهای  200و  100میلیگرم/کیلوگرم ،اختالف
معنیدار بود ( .)P<0/07همچنین نتایج نشان داد که درصد لقاح
در گروههای دریافتکننده اسپیرولینا با دوز  200و 100
میلیگرم/کیلوگرم نسبت به گروه کنترل افزایشیافته ولی در
گروه دریافتکننده اسپیرولینا با دوز  800میلیگرم/کیلوگرم
لقاح نسبت به گروه کنترل کاهشیافته که این کاهش معنیدار
است ( .)P<0/07مقایسه درصد لقاح در گروههای دریافتکننده
سیکلوفسفامید همراه با اسپیرولینا نسبت به گروه کنترل نشان
داد که در هر سه گروه کاهش معنیداری وجود دارد (.)P<0/07
درصد لقاح در گروههای دریافتکننده اسپیرولینا با دوز  200و
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 100میلیگرم/کیلوگرم با سیکلوفسفامید در مقایسه با گروهی
که فقط سیکلوفسفامید دریافت میکرد ،افزایش داشته و این
افزایش معنیدار است ( )P<0/07ولی در دوز 800
میلیگرم/کیلوگرم کاهش نشان داد (جدول ()1نمودار .)1
این مطالعه نشان داد که درصد جنینهای دوسلولی
بهدستآمده در گروه سیکلوفسفامید کاهش معنیداری نسبت به
گروه کنترل داشتند ( .)P<0/07درصد جنینهای دوسلولی در
گروههای دریافتکننده اسپیرولینا در مقایسه با گروه
دریافتکننده سیکلوفسفامید نشان داد که در هر سه گروه
افزایش نسبت به گروه سیکلوفسفامید وجود داشت و این افزایش
فقط در گروههای اسپیرولینا با دوز  200و 100
میلیگرم/کیلوگرم معنیدار بود ( .)P<0/07همچنین مقایسه
درصد جنینهای دوسلولی در گروههای اسپیرولینا با گروه کنترل
کاهش نشان داد اما این کاهش فقط در گروه دریافتکننده
اسپیرولینا با دوز  800میلیگرم/کیلوگرم معنیدار ()P<0/07
است .همچنین نتایج نشان داد در گروههای دریافتکننده
اسپیرولینا به همراه سیکلوفسفامید در مقایسه با گروه کنترل
درصد جنینها در هر سه گروه کاهش معنیداری یافته است
( .)P<0/07درصد جنینهای دوسلولی در گروههای
دریافتکننده اسپیرولینا با دوز  200و  100میلیگرم/کیلوگرم با
سیکلوفسفامید در مقایسه با گروههایی که فقط سیکلوفسفامید
دریافت میکردند افزایش نشان داده و این افزایش معنیدار است
ولی در دوز  800میلیگرم/کیلوگرم کاهش نشان داد (جدول
()1نمودار  1و شکل .)1
درصد بالستوسیستهای گروه سیکلوفسفامید نسبت به گروه
کنترل کاهش معنیداری نشان داد ( .)P<0/07همچنین
گروههایی که دوزهای مختلف اسپیرولینا دریافت کرده بودند
نسبت به گروه سیکلوفسفامید افزایش درصد بالستوسیست را
نشان دادند که این افزایش در گروه  200و 100
میلیگرم/کیلوگرم معنیدار ( )P<0/07بود .درصد بالستوسیست
در گروههای دریافتکننده اسپیرولینا نسبت به گروه کنترل
کاهشیافته اما فقط در گروه اسپیرولینا با دوز  800این کاهش
معنیدار بود ( .)P<0/07درصد بالستوسیست در گروههایی که
همراه سیکلوفسفامید ،اسپیرولینا دریافت کرده بودند در مقایسه
با گروه کنترل کاهش معنیداری در هر سه گروه نشان داد
( .)P<0/07درصد بالستوسیستها در گروههای دریافتکننده
اسپیرولینا با دوز  200و  100میلیگرم/کیلوگرم با
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بحث و نتیجه گیری
یافتههای این مطالعه نشان دادند که تجویز داروی
سیکلوفسفامید اثرات منفی در نتایج حاصل از لقاح آزمایشگاهی
داشته بهطوریکه باعث کاهش معنیدار در تعداد اووسیتها،
درصد لقاح ،درصد جنینهای دوسلولی ،درصد بالستوسیستها
و درصد جنینهای هچ شده و افزایش معنیدار در درصد
جنینهای متوقفشده ،میشود .همچنین یافتهها نشان دادند،
بهکارگیری جلبک اسپیرولینا هنگام مصرف سیکلوفسفامید
بهعنوان داروی محافظ برای کاهش اثرات منفی سیکلوفسفامید
وابسته به دوز بوده بهطوریکه با استفاده از داروی جلبک
اسپیرولینا در دوزهای  200و  100میلیگرم/کیلوگرم همراه با
داروی سیکلوفسفامید می -تواند اثرات منفی سیکلوفسفامید را
کاهش داده و درصد لقاح ،درصد جنینهای دوسلولی ،درصد
بالستوسیست و درصد جنینهای هچ شده را افزایش دهد ولی
بهکارگیری داروی جلبک اسپیرولینا با دوز 800
میلیگرم/کیلوگرم اثرات منفی در نتایج حاصل از لقاح
آزمایشگاهی را به دنبال داشت.
درمانهای سرطان از قبیل شیمیدرمانی اگرچه برای بقای
بیمار ضروری هستند اما اغلب دارای اثرات جانبی زیانباری بر
بدن ازجمله روی سیستم تولیدمثلی میباشند .ناباروری یکی از
عواقب قابلتوجه شیمیدرمانی بر روی سیستم تولیدمثلی است
بهویژه در بیماران جوانی که درمان خود را قبل از اینکه فرصت
فرزند دار شدن داشته باشند ،شروع کردهاند .درنتیجه ازآنجاکه
حفظ باروری یک بحث بسیار مهم برای نجاتیافتگان سرطان
است ،ارائه روشی برای حفظ عملکرد تخمدان و باروری در آینده
در بیمارانی که داروی شیمیدرمانی دریافت میکنند یک امر
ضروری است.
در بین داروهای شیمی که دارای اثرات سمی بر روی تخمدان
میباشند ،میتوان به سیکلوفسفامید ،بوسولفان و داکاربازین
اشاره کرد .سیکلوفسفامید بهواسطه آلکیالسیون  DNAباعث
ایجاد پیوندهای عرضی و درنتیجه شکستگی آن شده ،درنتیجه
باعث مهار همانندسازی و اختالل در چرخه سلولی و آپوپتوز
سلولی میگردد (.)38
بررسیها نشان دادهاند که سیکلوفسفامید موجب افزایش تولید
گونههای فعال اکسیژن ) (ROSداخل سلولی میگردد و استرس
اکسیداتیو ایجادشده ناشی از آن ،اختالالت فیزیولوژیک و
بیوشیمیایی را در پی خواهد داشت ( .)31افزایش میزان آپوپتوز
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سیکلوفسفامید در مقایسه با گروهی که فقط سیکلوفسفامید
دریافت میکردند افزایشیافته و این افزایش در دوز 100
میلیگرم/کیلوگرم معنیدار است ولی در دوز 800
میلیگرم/کیلوگرم کاهش نشان داد (جدول ()1نمودار  1و شکل
.)1
در این مطالعه مشخص شد که درصد جنینهای هچ شده در
گروه سیکلوفسفامید کاهشیافته و اختالف معنیداری
( )P<0/07را با گروه کنترل نشان میدهد .درصد جنینهای هچ
شده در گروههای دریافتکننده اسپیرولینا نسبت به گروه
سیکلوفسفامید افزایش داشته و این افزایش در دوزهای  200و
 100میلیگرم/کیلوگرم معنیدار است ( .)P<0/07در گروههای
دریافتکننده سیکلوفسفامید و اسپیرولینا در مقایسه با گروه
کنترل درصد جنینهای هچ شده کاهش معنیداری ()P<0/07
را نشان دادند .درصد جنینهای هچ شده در گروههای
دریافتکننده اسپیرولینا با دوز  200و  100میلیگرم/کیلوگرم با
سیکلوفسفامید در مقایسه با گروهی که فقط سیکلوفسفامید
دریافت میکردند افزایش نشان داده ولی این افزایش معنیدار
نیست ولی در دوز  800میلیگرم/کیلوگرم کاهش نشان داد که
این اختالف معنیدار نبود.
درصد جنینهای متوقفشده در گروه سیکلوفسفامید نسبت
به گروه کنترل افزایش معنیدار ( )P<0/07نشان داد .مقایسه
درصد جنینهای متوقفشده در گروههای مختلف اسپیرولینا
کاهش را در مقایسه با گروه سیکلوفسفامید نشان داد که این
کاهش در گروههای اسپیرولینا با دوز  200و 100
میلیگرم/کیلوگرم معنیدار بود ( .)P<0/07همچنین مقایسه
درصد جنینهای متوقفشده در گروههای مختلف اسپیرولینا در
مقایسه با گروه کنترل افزایش نشان میدهد ولی در هیچیک از
گروهها اختالف معنیدار نبود ( .)P>0/07گروههای دریافتکننده
اسپیرولینا به همراه سیکلوفسفامید در مقایسه با گروه کنترل
درصد جنینهای متوقفشده افزایشیافته که در گروههای
اسپیرولینا با دوز  200و  800میلیگرم/کیلوگرم معنیدار است
( .)P<0/07همچنین مقایسه درصد جنینهای متوقفشده در
گروههای دریافتکننده اسپیرولینا و سیکلوفسفامید در مقایسه
با گروهی که فقط سیکلوفسفامید دریافت میکرد ،در گروههای
 200و  800میلیگرم/کیلوگرم افزایش نشان داد ولی اختالف
معنیدار نبود و در گروه  100میلیگرم/کیلوگرم کاهش نشان
داد (جدول ()1نمودار .)1
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گردیده است که عصاره اسپیرولینا سرطان حفره دهان ( buccal

 )carcinomaرا در مدلهای حیوانی و همچنین سرطان سلول-
های سنگفرشی حفره دهان ( buccal squamous cell
 )carcinomaرا مهار میکند ( .)18همچنین اثر محافظتی جلبک
اسپیرولینا در برابر سمیت کلیوی ناشی از تزریق سیکلوفسفامید
به علت خواص آنتیاکسیدانی و آنتی آپوپتوزی آن تائید شده
است ( .)11درمان با اسپیرولینا آسیب سلولی اسپرماتوگونی
ناشی از مصرف سیکلوفسفامید را کاهش میدهد که نشاندهنده
اثر محافظتی اسپیرولینا در سلولهای جنسی است ( .)70بهعالوه
بررسیهای  Yenerو همکاران نشان داد اسپیرولینا نقش مؤثری
در برابر آسیبهای اکسیداتیو ناشی از سیکلوفسفامید در بافت
تخمدان موش صحرایی دارد (.)71
اسپیرولینا سرشار از ترکیبات آنتیاکسیدانی است که اثرات
آنتیاکسیدانی آنها به اثبات رسیده است .محققان با القای
هایپرکلسترولمی اثرات آنتیاکسیدانی اسپیرولینا را موردبررسی
قرار داده و دریافتند که افزایش پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از
هایپرکلسترولمی بهطور قابلتوجهی توسط اسپیرولینا مهار می-
شود .آنها بیان کردند که اسپیرولینا قادر است فعالیت آنزیمهای
گلوتاتیون پراکسیداز و گلوتاتیون ردوکتاز را در کبد افزایش دهد
و از این طریق آسیب ناشی از استرس اکسیداتیو را کاهش دهد
( .)72همچنین تحقیقات زیادی نشان دادند که اسپیرولینا دارای
خواص محافظتی بر روی استرس اکسیداتیو حاصل از
پراکسیداسیون لیپیدی حاصل از سیکلوفسفامید است که همگی
با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.
در نتیجهگیری نهایی از این مطالعه میتوان اظهار نمود که
استفاده اسپیرولینا با دوزهای  200و  100میلیگرم/کیلوگرم
همراه با سیکلوفسفامید از اثرات مخرب سیکلوفسفامید بر روی
تخمدان میکاهد و نتایج حاصل از لقاح آزمایشگاهی را بهبود
میبخشد که این میتواند با خاصیت از بین بردن رادیکالهای
آزاد و کاهش استرس اکسیداتیو توسط اسپیرولینا که یک
آنتیاکسیدان است ،قابل توجیه باشد.
از نتایج این مطالعه چنین برمیآید که بهکارگیری جلبک
اسپیرولینا همراه با سیکلوفسفامید میتواند اثرات جانبی منفی و
تخریبی داروی سیکلوفسفامید را بر روی جنینهای حاصل از
لقاح آزمایشگاهی کاهش دهد .بااینحال نیاز است که در
مطالعات آینده اثرات محافظتی این جلبک بر روی تخمدان در
برابر سیکلوفسفامید بهطور گستردهای موردبررسی قرار گیرد.
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در سلولهای زایا را میتوان به افزایش سطوح  ROSمتعاقب
تجویز داروی سیکلوفسفامید نسبت داد که این فرآیند با ایجاد
اختالل در غشاءهای داخلی و خارجی میتوکندریها موجب نشت
پروتئین سیتوکروم  ،cفعالسازی کاسپازها و درنهایت ایجاد
آپوپتوز میشود ( .)10مطالعات نشان دادهاند که تجمع زیاد
 ROSدریافت تخمدان باعث کاهش کمیت و کیفیت اووسیت
میشود و همچنین این افزایش تأثیر منفی بر روی بلوغ اووسیت،
لقاح و رشد جنین میگذارد .همچنین مطالعات گذشته نشان
دادهاند که تعداد اووسیتهای بهدستآمده از لقاح آزمایشگاهی
در دریافتکنندگان سیکلوفسفامید کاهش مییابد ( )11-12که
با نتایج مطالعه حاضر بر روی اثر سیکلوفسفامید بر روی تعداد
اووسیتها همخوانی دارد .گزارشهای اخیر نشان دادهاند که
تزریق سیکلوفسفامید حتی در اووسیتهایی که  6هفته بعد از
تزریق به دست آمدند ،کاهش معنیداری در میزان لقاح و تشکیل
جنین داشته است .همچنین مطالعات بر روی موش نشان دادهاند
که سیکلوفسفامید باعث کاهش میزان جنینهای دوسلولی و
بالستوسیست میشود ( )13که با نتایج این مطالعه بر روی اثر
سیکلوفسفامید بر روی درصد لقاح ،جنینهای دوسلولی و
بالستوسیت همخوانی دارد .تصور میشود تولید  ROSدر توقف
رشد جنین و مرگ سلولی دخالت داشته باشد ( .)11یافتههای
مطالعه ما نشان دادند سیکلوفسفامید باعث افزایش درصد جنین-
های متوقفشده میشود که میتوان نتیجه گرفت سیکلوفسفامید
با تولید  ROSمانع رشد جنینها میشود .ازآنجاکه اثر سمی
سیکلوفسفامید بر فعالیت تولیدمثلی از طریق ایجاد استرس
اکسیداتیو مشخصشده است و با توجه به اینکه  ROSباعث
اختالل در عملکرد سیستم آنتیاکسیدانی میشود ،بنابراین
بهمنظور کاهش اثرات استرس اکسیداتیو ناشی از بهکارگیری
سیکلوفسفامید میتوان از مکملهای آنتیاکسیدانی که بهطور
بالقوه تخریب ناشی از  ROSرا کاهش میدهند ،استفاده نمود.
 Dasو همکاران نشان دادند که اسید اسکوربیک بهعنوان
آنتیاکسیدان نقش محافظتی در برابر اثرات سمی سیکلوفسفامید
بر تخمدان موش رت دارد (.)17
جلبک اسپیرولینا ،در جوامع مختلف به علت محتوای مغذی و
قابلیت هضم استفادههای گسترده غذایی دارد .ترکیب شیمیایی
این جلبک نشان میدهد که حاوی اسید فنولئیک ،توکوفرول،
ویتامین  ،Cبتاکاروتن و فیکوسیانین است که همگی مبین
ویژگی آنتیاکسیدانی اسپیرولینا میباشند ( .)16-15مشخص

اثر محافظتی اسپیرولینا در برابر سیکلوفسفامید در جنین

9317  | تابستان2 مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال هشتم | شماره

Downloaded from journal.fums.ac.ir at 20:01 +0430 on Friday September 20th 2019

بافتشناسی و جنینشناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه
. از آنها تشکر و قدردانی میگردد.به انجام رسیده است

تعارض منافع
.هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است
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Abstract
Background & objective: Cyclophosphamide is an extensively used chemotherapeutic agent against
wide varieties of neoplastic ailments, which has been known to cause ovarian damages and infertility
in mammals. The purpose of this study is to investigate the protective effects of Spirulina platensis
on in vitro fertilization (IVF) and embryo development in adult mice exposed to Cyclophosphamide.
Material & methods: 40 adult female mice were divided into 8 groups each comprised 5 animals.
The first group was considered as control. The groups 2, 3 and 4 were exposed to Spirulina at rates
of 200, 400 and 800 mg/kg respectively through oral route, daily for 28 days. The 5 th group receive
cyclophosphamide (150 mg/kg, ip) in a single-dose. Groups 6, 7 and 8 received cyclophosphamide
and Spirulina together with aforementioned doses. In vitro fertilization and embryo development
were assessed in all groups at the end of experiment.
Results: The groups which received Spirulina at rates of 200, 400 mg/kg beside cyclophosphamide in
comparison to group which received merely cyclophosphamide, the number of oocytes, percentages
of fertilization, two-cell embryos, blastocysts and hatched embryos were reduced significantly
(p<0.05). In fertilization, two-cell embryo, but at dose of 800 mg/kg was not able to reduce damages
brought by cyclophosphamide.
Conclusion: According to the results of this study, spirulina encourages protective effects on
cyclophosphamide induced reprotoxicity on In Vitro Fertilization approach.
Keywords: Spirulina, cyclophosphamide, in vitro fertilization, mouse
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