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اثر روغن جوانه گندم در اختالالت هورمونی و رحمی ناشی از کاربامازپین

مقاله پژوهشی

اثر حفاظتی روغنجوانهگندم بر اختالالت هورمونهای جنسی و مورفولوژی بافت رحم به دنبال درمان
با کاربامازپین در موشهای ماده صرعی شده با پنتیلن تترازول
1

الهام احمدی ،*1وحید نجاتی ،1غالمرضا نجفی ،2شیوا خضری
 -1گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 -2گروه آناتومی و جنین شناسی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.

تاریخ پذیرش مقاله1313/11/80 :

تاریخ دریافت مقاله1313/80/11 :

چکیده
زمینه و هدف :صرع یکی از شایع ترین اختالالت نورولوژیکی است و کاربامازپین یک داروی ضدصرع میباشد که در درازمدت باعث ایجاد استرس اکسیداتیو و
اختالل در سیستم اندوکرینی و تولیدمثلی میشود .هدف از این مطالعه بررسی اثر روغن جوانه گندم به عنوان منبع غنی از آنتیاکسیدآنها بر هورمونهای جنسی
و بافت رحم موشهای صرعی تحت درمان با کاربامازپین میباشد.
مواد و روشها :در این مطالعه  80موش ماده بالغ به طور تصادفی به  6گروه 0تایی تقسیم شدند -1 .کنترل سالم -2 .دریافتکننده پنتیلنتترازول با دوز 88

نتایج :کاربامازپین سطوح استروژن ،پروژسترون ،تستوسترون ،میانگین غدد رحمی و ضخامت الیههای رحمی به جز میومتر را به طور معنیدار کاهش داد .در
گروههای روغن جوانه گندم  +کاربامازپین ( 38و  ،)108سطوح فاکتورهای مذکور به صورت معنی دار نزدیک به نرمال تغییر یافتند.
نتیجهگیری :نتایج نشان داد که روغن جوانه گندم باعث بهبود عملکرد سیستم تولیدمثلی شده و باعث کاهش عوارض کاربامازپین میشود.
کلمات کلیدی :رحم ،هورمونهای جنسی ،روغن جوانه گندم ،کاربامازپین ،صرع
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(کنترل صرعی) -3 .پنتیلنتترازول  +کاربامازپین با دوز  -8 .38پنتیلنتترازول  +کاربامازپین با دوز -5 .108پنتیلنتترازول  +کاربامازپین با دوز  + 38روغن جوانه
گندم با دوز  -6 .588پنتیلنتترازول  +کاربامازپین با دوز  + 108روغن جوانه گندم با دوز ( .588واحد دوزها بهصورت گرم بر کیلوگرم وزن بدن میباشد) .در پایان
دوره تیمار میزان استروژن ،پروژسترون و تستوسترون سرم با استفاده از روش االیزا اندازهگیری شد .همچنین مطالعات بافتی بر روی رحم نیز انجام شد .دادهها با
آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون توکی در نرم افزار  SPSS20تحلیل شدند.
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صرع بیماری مزمن ،ناتوان کننده و دومین اختالل عصبی پس
از سکته مغزی است .این بیماری گریبانگیر حدود یک درصد از
مردم جهان میباشد و حدود  25میلیون زن در سراسر جهان به
این بیماری مبتال هستند .بنابراین در ارتباط با این بیماری
نگرانیهای ویژهای برای بسیاری از این زنان وجود دارد ( .)1زنان
مبتال به صرع دچار نوعی از تغییرات هورمونی میشوند که مرتبط
با تشنج آنها است و در مجموع باعث ایجاد بینظمیهای قاعدگی

و ناباروری میگردد ( .)2در زنان مصروع احتمال سندرم پلی
کیستیک تخمدان افزایش مییابد ودر چرخه قاعدگی بینظمی به
وجود میآید .مطالعات همچنین کاهش میزان باروری را در میان
مردان و زنان مصروع نشان میدهد .زنان مصروع در معرض
تخریب سیستم تولید مثلی هستند ،آنها همچنین میزان زاد و
ولد کمتری دارند ( .)3در بیماران صرعی هم خود تشنج و هم
داروهای ضدتشنج میتوانند سیستم تولیدمثلی فرد را تخریب
کنند .برای مثال تشنج میتواند آزاد شدن هورمونهارا از
هیپوتاالموس و هیپوفیز تغییر دهند همینطور بعضی داروهای
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حیوانات و شرایط آزمایش 80 :رأس موش سوری ماده بالغ
نژاد  NMRIبا وزن  25-32 gاز مرکز پرورش و نگهداری حیوانات
آزمایشگاهی دانشکده علوم دانشگاه ارومیه تهیه شد .رژیم
استاندارد آزمایشگاهی و آب بدون محدودیت در نظر گرفته شد.
شرایط اتاق  12ساعت تاریکی و  12ساعت روشنایی در دمای
 28-25درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی %25-38بود .نگهداری
و رفتار با حیوانات آزمایشگاهی در تمامی مراحل آزمایش مطابق
با راهنمای انستیتوی ملی سالمت انجام شده است.
گروههای مورد مطالعه :حیوانات به طور تصادفی در  6گروه
0تایی قرار گرفتند (جدول  .)1جهت ایجاد کیندلینگ شیمیایی،
( PTZسیگمای انگلستان) به مقدار  88میلیگرم بر کیلوگرم وزن
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مواد و روشها
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ضدتشنج غلظت هورمونهای استروئیدی تولید شده به وسیله
تخمدانها و غدد آدرنال را تغییر میدهند .در حقیقت محور
هیپوتاالموس-هیپوفیز-گناد مشتق شده از کورتکس مغز و
آمیگدالها و هیپوکامپ در طول تشنج تغییر پیدا میکند (.)3
داروهای ضد تشنج نیز این پتانسیل را دارند که تعادل هورمون-
های تولید مثل را در بدن بر هم بزنند ( .)2داروهای ضدصرع
مختلفی برای درمان بیماران مبتال به این بیماری استفاده میشود.
کاربامازپین ) (CBZیکی از گستردهترین داروهای ضدصرع مورد
استفاده در کلینیکها است که در درمان تشنج پارشیال ،صرع
تونیک-کلونیک ژنرالیزه ،نورالژی عصب سه قلو و همچنین
بیماریهای روحی کاربرد دارد ( .)5 ،8از لحاظ شیمیایی CBZ
خنثی و محلول در چربی است و دارای ترکیبی است که میتواند
به راحتی از سد خونی مغزی و دیگر غشاهای سلولهای بدن عبور
کند .این دارو دارای اثربخشی زیادی در مقایسه با دیگر داروهای
ضدتشنج میباشد و به عنوان داروی نسبتاً امن در طول حاملگی
استفاده میشود ( .)6-0افزایش دوز کاربامازپین باعث استرس-
اکسیداتیو میشود که از فعالیت همه آنزیمهای آنتیاکسیدانی
جلوگیری میکند .در دراز مدت کاربامازپین موجب عدم تعادل
بین اکسیدآنها و آنتیاکسیدآنهای بدن میشود که منجر به یک
افزایش معنادار استرساکسیداتیو میشود .این زمانی به وجود
میآید که سطح گونههای اکسیژن فعال فراتر از ظرفیت دفاع آنتی
اکسیدانی سلولی میشود ( .)1سلولها راههای مختلفی برای
کاهش اثرات زیانبار استرساکسیداتیو دارند ،سلولها یا آسیب را
تعمیر میکنند یا به طور مستقیم وضعیت پرو اکسیداتیو را از
طریق آنتیاکسیدانهای آنزیمی (پرواکسید دیسموتاز ،گلوتاتیون
پراکسیداز و کاتاالز) و غیر آنزیمی (ویتامین  ،E,Cفالونوئیدها و
غیره) کاهش میدهند .آنتی اکسیدانهای آنزیمی و غیر آنزیمی
رادیکالهای آزاد و گونههای فعال اکسیژن ) (ROSرا پاکسازی
میکنند (.)18
روغن جوانه گندم ) (WGOمنبع غنی از توکوفرول استخراج
شده از جوانه گندم است .این روغن محتوی همه سه توکوفرول
آلفا ،بتا و گاما است .روغن جوانه گندم همچنین محتوی آلفا و
گاما توکوترینولها است ( .)11روغن جوانه گندم محتوی
کارتنوئیدهای محلول در چربی نیز هست که اثرات آنتیاکسیدانی
دارند (لوتئین ،زگسانتین و بتا کاروتن) ( .)12ترکیب اسید چرب

روغن جوانه گندم از  %82-51لینولئیک اسید %12-20 ،اولئیک
اسید %11-11 ،پالمیتیک اسید-α %2-11 ،لینولنیک اسید و %1
استیریک است .این اسیدهای چرب نقش اصلی در متابولیسم
ارگانیسمها دارند و نمیتوانند در بدن ساخته شوند ( .)13از این
اسیدهای چرب-α ،لینولنیک اسید موجب اثرات غیر التهابی و
کاهش در تولید  O2-و فعالیت  NADPHاکسیداز میشود بنابراین
یک فعالیت آنتی اکسیدانی دارد ( .)18روغن جوانه گندم همچنین
دارای فالونوئیدها نیز میباشد که ثابت شده فالونوئیدها اثر
حفاظتی در برابر آسیبهای ناشی از رادیکالهای آزاد دارند.
ترکیبات فنلی از جمله فالونوئیدها از طریق مهار سیستم
سیتوکروم  P450باعث کاهش رادیکالهای آزاد میشود (.)15
 Santhraniو همکاران در سال  2813نشان دادند که ویتامین C
استرس اکسیداتیو ایجاد شده به وسیله  CBZرا کاهش میدهد
( .)1همچنین در مطالعات قبلی گزارش شده بود که ویتامین C
استرس اکسیداتیو ایجاد شده به وسیله دیگر داروهای ضدصرع از
جمله فنیتوئین را نیز از بین میبرد ( .)16در مطالعه  Afsharو
همکاران نیز نقش حفاظتی ویتامین  B6بر پیشرفت سم  CBZدر
طی ارگانوژنز موش سوری به اثبات رسیده است ( .)10از آنجایی
که این آنتیاکسیدانها استرساکسیداتیو ایجاد شده بهوسیله
کاربامازپین را از بین میبرند ،این مطالعه باهدف اثر مهاری روغن
جوانه گندم بهعنوان منبع غنی از ویتامین  Eبر هورمونهای
جنسی و بافت رحم تحت درمان با کاربامازپین انجام شد.
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جدول  :1گروهها و تیمارهای استفاده شده در مطالعه

گروه

تیمار

1
2
3

کنترل دریافت کننده سالین)PO( ،
صرعی دریافت کننده پنتیلن تترازول( )PTZبا دوز 88میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن)IP( ،
صرعی شده با  + PTZکاربامازپین با دوز  38میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن)PO( ،

8

صرعی شده با  + PTZکاربامازپین با دوز  108میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن)PO( ،

5
6

صرعی شده با  + PTZکاربامازپین ( )POبا دوز 38میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به همراه روغن جوانه گندم ( )POبا دوز 588
میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن
صرعی شده با + PTZکاربامازپین ( )POبا دوز  108میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به همراه روغن جوانه گندم ( )POبا دوز
 588میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن

هفته برای هر موش مراحل دوره استروس با بررسی اسمیر واژینال
تعیین شد .مراحل دوره استروس با توجه به نسبتها و مرفولوژی
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آزمون واریانس یکطرفه و تست توکی و با کمک نرمافزار
 SPSS20مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت .سطح معنیداری
) (P<0.05در نظر گرفته شد .دادهها به صورت میانگین  ±انحراف
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نمونه برداری و مطالعات بافت شناسی :پس از گذشت 1

آنالیز آماری دادهها :دادههای به دست آمده با استفاده از
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بدن در نرمال سالین حل شده و به روش تزریق داخل صفاقی
) ،(IPهر  80ساعت یکبار و در  13نوبت به موشها تزریق شد و
پاسخ تشنجی حیوان به مدت  28دقیقه مشاهده و رفتار تشنجی
حاصل از تزریق بر اساس معیارهای ذیل طبقهبندی شد.
مرحله صفر :بدون پاسخ ،مرحله یک :انقباض عضالت صورت
و گوشها ،مرحله دو :انتشار موج انقباضی به سر تا سر بدن ،مرحله
سه :پرشهای میوکلونیک و ایستادن روی دوپا ،مرحله چهار:
حمالت تونیک –کلونیک و افتادن به پهلو و مرحله پنج :افتادن
به پشت و حمالت تونیک-کلونیک عمومی ( .)10در این مطالعه
فقط از حیوانات کیندلینگ کامل ) (Full kindleکه در سه تزریق
متوالی مراحل چهار و پنج رانشان دادند ،استفاده شد ( .)11جهت
کنترل و درمان صرع از  CBZاستفاده شد .قبال  3دوز از CBZ
(نوارتیس سوئیس) در موش مطالعه شده بود ( 1 ،3و  10برابر
دوز انسانی (18میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) ) ( .)28بدین
صورت حداقل (38میلی گرم بر کیلوگرم) و حداکثر دوز
(108میلی گرم بر کیلوگرم) برای  CBZدر موشها انتخاب شد و
سپس مقدار دوز برآورد شده در نرمال سالین حل شده و به صورت
گاواژ معدی ) (POبه موشها داده شد .برای جبران عوارض CBZ
از روغن جوانه گندم (گیاه اسانس ایران) استفاده شد که به همراه
کاربامازپین به صورت گاواژ معدی به موشها داده شد.

سلولهای اپیتلیال تعیین شدند ،بدین ترتیب که در مرحله
استروس ،غالبیت با سلولهای شاخی بدون هسته میباشد (.)21
موشهایی که در فاز استروس سیکل جنسی بودند با استفاده از
دیاتیل اتر بیهوش شدند .جهت تعیین سطوح سرمی هورمون-
های جنسی (استروژن ،پروژسترون و تستوسترون) خونگیری از
قلب موشها صورت گرفت .پس از لخته شدن خون در دمای
آزمایشگاه نمونهها با سرعت  3888دور در دقیقه به مدت
15دقیقه سانتریفوژ و از آنها سرم تهیه شد .از نمونههای سرم
هورمونهای استروژن ،پروژسترون و تستوسترون به روش االیزا با
استفاده از کیت  Monobindمورد سنجش قرار گرفتند .سپس
حیوانات تشریح و رحم آنها خارج شد و در محلول فرمالین %18
نگه داری شد و سپس به دنبال آن مراحل آبگیری ،شفافسازی،
آغشتگی و قالبگیری با پارافین انجام شد .سپس مقاطع عرضی
به ضخامت  0میکرون تهیه شد و به روش هماتوکسیلین-ائوزین
رنگآمیزی شدند سپس از هرگروه  5الم و از هر الم  8میدان دید
انتخاب شد و سپس با استفاده از عدسی مدرج ضخامت (اپی تلیوم
و هم بند) آندومتر و میومتر رحم اندازهگیری شد .همچنین در هر
میدان دید تعداد غدد مخاطی با استفاده از عدسی مشبک نیز
شمارش شد.
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معیار بیان و جداول و نمودارها نیز در نرم افزار  Excel 2007رسم
شد.

نتایج

d

16

میانگین استروژن سرمی

4.PTZ+CBZ180mg/kg
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میـزان هورمون استروژن در گروههای  3و  8صرعی دریافت
کننده کاربامازپین به ترتیب ( )6/16 ± 8/13و ()5/06 ± 8/56
کاهش معنیداری نسبت به گروه کنترل سالم ( )12 ± 8/50و
گروه کنترل صرعی ( )18/0 ± 8/52داشته است ولی این میزان
در گروه کنترل صرعی نسبت به گروه کنترل سالم افزایش داشت
که این افزایش معنیدار نبود .همچنین میزان هورمون استروژن
در گروههای  5و  6صرعی دریافت کننده کاربامازپین به همراه
روغن جوانه گندم به ترتیب ( )11/0 ± 8/25و ()1/23 ± 8/56
افزایش معنیداری نسبت به گروههای دریافت کننده کاربامازپین
دارد به طوری که نزدیک به گروه کنترل سالم میباشد (،)P<0.05
(نمودار .)1

 )11/18کاهش معنیداری نسبت به گروه کنترل سالم (± 1/00
 )88/03داشت اما فقط در دوز باالی کاربامازپین (± 8/18
 )11/18کاهش معنیداری نسبت به گروه کنترل صرعی (2/21
 )31/08 ±مشاهده شد .همچنین این کاهش معنیدار در گروه
کنترل صرعی نسبت به گروه کنترل سالم نیز مشاهده شد .به
عالوه میزان این هورمون در گروه صرعی دریافت کننده دوز
 38mg/kgکاربامازپین به همراه روغن جوانــه گندم (± 1/81
 )35/82به گروه کنترل سالم نزدیک بود و نسبت به گروههای
صرعی دریافت کننده کاربامازپین افزایــش معنیداری داشت
((،)P<0.05نمودار .)2
میزان هورمون تستوسترون همانند هورمونهای استروژن و
پروژسترون در گروههای  3و  8صرعی دریافت کننده کاربامازپین
به ترتیب ( )1/03 ± 8/28و ( )1/6 ± 8/20کاهش معنیداری
نسبت به گروه کنترل سالم ( )2/13 ± 8/21و گروه کنترل صرعی
( )8/1 ± 8/10داشت ولی این میزان در گروه کنترل صرعی نسبت

صفحه 241

6.PTZ+CBZ180mg/kg+WGO

6

5

3
4
گروه های آزمایش

2

1

0

معنیدار در سطح  P<0.05میباشند) .دادهها بر حسب  Mean ± SDنشان داده شدهاند :C .کنترل سالم :PTZ .پنتیلن تترازول (کنترل صرعی):CBZ .
کاربامازپین :WGO .روغن جوانه گندم.

میزان هورمون پروژسترون در گروههای  3و  8صرعی دریافت
کننده کاربامازپین به ترتیب ( )26/28 ± 2/18و (± 8/18

به گروه کنترل سالم افزایش یافته بود به عالوه میزان هورمون
تستوسترون در گروه صرعی دریافت کننده دوز 38mg/kg
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نمودار  :1میانگین تغییرات سرمی هورمون استروژن در گروههای مختلف آزمایشی و گروه کنترل (حروف غیر یکسان در هر ردیف دارای اختالف آماری
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اثر روغن جوانه گندم در اختالالت هورمونی و رحمی ناشی از کاربامازپین

کاربامازپین به همراه روغن جوانه گندم ( )2/0 ± 8/11نسبت به
گروه صرعی دریافت کننده دوز باالی کاربامازپین افزایش
معنیداری داشت (( ،)P<0.05نمودار .)3

بهطور کلی کاربامازپین بهویژه در دوز باال باعث کاهش میزان
هورمونهای استروژن ،پروژسترون و تستوسترون شده است که
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گروه های آزمایش
نمودار  :2میانگین تغییرات سرمی هورمون پروژسترون در گروههای مختلف آزمایشی و کنترل (حروف غیر یکسان در هر ردیف دارای اختالف آماری معنی-
دار در سطح  P<0.05میباشند) .دادهها بر حسب  Mean ± SDنشان داده شدهاند :C .کنترل سالم :PTZ .پنتیلن تترازول (کنترل صرعی) :CBZ .کاربامازپین.
 :WGOروغن جوانه گندم.
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گروه های آزمایش
نمودار  :3میانگین تغییرات سرمی تستوسترون در گروه های مختلف آزمایشی و کنترل (حروف غیر یکسان در هر ردیف دارای اختالف آماری معنی دار در
سطح  P<0.05میباشند) .دادهها بر حسب  Mean ± SDنشان داده شدهاند :C .کنترل سالم :PTZ .پنتیلن تترازول (کنترل صرعی) :CBZ .کاربامازپین:WGO .
روغن جوانه گندم.
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6.PTZ+CBZ180mg/kg+WGO

میانگین پروژسترون سرمی ng/ml
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روغن جوانه گندم باعث بهبود و افزایش این مقادیر شده که تقریبا
نزدیک به مقادیر گروه کنترل سالم میباشد.
بررسی تغییرات مورفومتریک الیههای مختلف رحم:
نتایج حاصل از تغییرات ضخامت بافت پوششی آندومتر
رحم در گروههای مختلف آزمایشی و کنترل :در مطالعه شاخ

نتایج حاصل از تغییرات ضخامت بافت هم بند آندومتر
رحم در گروههای مختلف آزمایشی و کنترل :در مطالعه شاخ
رحمی مربوط به بافت هم بند آندومتر ،آنالیز آماری نشان داد که
میانگین ضخامت بافت هم بند آندومتر در گروه صرعی دریافت
کننده دوز باالی کاربامازپین نسبت به گروه کنترل سالم و گروه
کنترل صرعی کاهش معنیداری داشت .همچنین این میزان در
گروه کنترل صرعی نسبت به گروه کنترل سالم هم کاهش یافت
ولی این کاهش معنیدار نبود .به عالوه میانگین ضخامت بافت هم
بند درگروه صرعی دریافت کننده دوز پایین کاربامازپین به همراه
روغن جوانه گندم نسبت به هم گروه کنترل سالم و هم گروههای
دریافت کننده کاربامازپین افزایش معنیداری داشته است
) ،(P<0.05جدول .2
بررسی ضخامت میومتر در گروههای مختلف آزمایشی
و کنترل :در مطالعه شاخ رحمی مربوط به بافت میومتر ،آنالیز
آماری نشان داد که میانگین ضخامت بافت میومتر در گروههای

جدول  :2بررسی تغییرات مورفومتریک الیههای مختلف رحم در گروههای مختلف آزمایشی و کنترل

گروه
ضخامت اپی تلیوم

کنترل سالم

22431 ± 3482

b

کنترل

صرعی درمان با

صرعی)(PTZ

دوز CBZ 33
1145 ± 3423

2148 ± 2421

b

صرعی درمان

صرعی درمان با

صرعی درمان با

با دوز183
CBZ

دوز+CBZ 33
WGO

دوز 183

0488±8418

ab

23400 ± 3466

a

WGO +CBZ
16486 ± 8418

b

ab

)(µm
ضخامت بافت
همبند )(µm

b

118401±641

a

266±25426

216466±10455

ab

11046±21438

ab

28241±11461

a

تعداد غدد

20±1

b

20433±2402

b

اعداد با حروف غیر یکسان در هر ردیف دارای اختالف آماری معنیدار در سطح

P<0.05

35845±13408

a

)(µm
25433±3401

a

b

5433±8400

میباشند .دادهها بر حسب

c

a

Mean ± SD

32640±1436

c

80466±8430

c

30433±6

b

bc

bc

نشان داده شدهاند :PTZ .پنتیلن تترازول:CBZ .

کاربامازپین :WGO .روغن جوانه گندم .واحد دوز کاربامازپین به صورت میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن میباشد.
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ضخامت میومتر

235418 ±2140

b

102416±641

180481±041

388±2840

23645±23460
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رحمی مربوط به بافت پوششی آندومتر ،آنالیز آماری نشان داد که
میانگین ارتفاع سلولهای پوششی آندومتر در گروههای صرعی
دریافت کننده کاربامازپین در مقایسه با گروه کنترل سالم و گروه
کنترل صرعی کاهش معنیداری داشت .ولی این میزان در گروه
کنترل صرعی نسبت به گروه کنترل سالم افزایش داشت ولی این
افزایش معنیدار نبود .یافتههای این بررسی نشان داد که استفاده
از روغن جوانه گندم باعث افزایش در میانگین ضخامت بافت
پوششی آندومتر رحم در مقایسه با گروه صرعی دریافت کننده
دوز باالی کاربامازپین شده است که این افزایش معنیدار بود
) ،(P<0.05جدول .2

صفحه 241
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اثر روغن جوانه گندم در اختالالت هورمونی و رحمی ناشی از کاربامازپین

صرعی دریافت کننده کاربامازپین هیچ تفاوت معنیداری نسبت
به گروه کنترل سالم و گروه کنترل صرعی نداشت ولی گروههای
صرعی دریافت کننده کاربامازپین به همراه روغن جوانه گندم
نسبت به گروه کنترل سالم افزایش معنیداری داشت )،(P<0.05
(جدول .)2

رحم گروه کنترل صرعی میباشد که نسبت به تصویر  ،Bهم
پراکندگی غدد بیشتری دارد و هم ضخامت آندومتر بیشتر است
ولی در مقایسه با تصویر  ،Cپراکندگی غدد و ضخامت بافت هم
بند کمتر میباشد (شکل .)1

شکل  -1نمای ریزبینی از رحم موشهای سوری مورد آزمایش (هماتوکسیلین-ائوزین ،بزرگنمایی  :A .)88xگروه کنترل سالم (ضخامت الیهها و پراکندگی

نتایج حاصل از میانگین غدد :آنالیز آماری نشان داد که
میانگین تعداد غدد در گروه صرعی دریافت کننده دوز باالی
کاربامازپین در مقایسه با همه گروهها کاهش معنیداری داشت.
استفاده از روغن جوانه گندم باعث افزایش در میانگین تعداد غدد
به ویژه در گروه صرعی دریافت کننده دوز پایین کاربامازپین به
همراه روغن جوانه گندم بهطور معنیدار نسبت به گروه کنترل
سالم و گروه کنترل صرعی شد )( ،(P<0.05جدول .)2
بررسی تغییرات هیستولوژیکی رحم :در تصویر  ،Aرحم
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در مطالعه حاضر نشان داده شده که درمان با کاربامازپین به
ویژه در دوز باال موجب کاهش سطح هورمونهای استروژن،
پروژسترون و تستوسترون میشود .نتایج پژوهش حاضر با یافته-
های  Leskiewiczو همکاران در سال  2880مطابقت دارد به
طوری که نشان داد هم تشنج و هم داروهای ضدتشنج ممکن
است اختالالتی را در سیستم هورمونی القا کنند .اکثریت داروهای
ضد تشنج کانالهای کلسیم و سدیم وابسته به ولتاژ را بالک می-
کنند و رسپتورهای آنتاگونیک گلوتامات و انتقاالت گابائرژیک را
تقویت میکند .یک احتمال ممکن برای این اختالالت این است
که مکانیسمهای نوروشیمیایی مشابهی در برهم کنشهای این
داروها با سنتز نوروهورمونهای هیپوتاالموس مثل هورمون آزاد
کننده گنادوتروپین ،هورمون آزاد کننده تیروتروپین ،هورمون آزاد
کننده کورتیکوتروپین و هورمون آزاد کننده هورمون رشد به کار
گرفته میشود .با این وجود بعضی از داروهای ضدتشنج ممکن
است بر متابولیسم هورمونها از طریق مهار یا تحریک ایزوآنزیم
سیتوکروم  P450تاثیر بگذارند ( .)22همچنین  Eeva Lofgrenو
همکاران در بررسی که بر روی تاثیر کاربامازپین بر عملکرد

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2015.5.1.12.7

گروه کنترل سالم نشان داده شده است که ضخامت الیهها و
پراکندگی غدد در حد نرمال میباشد .تصویر  ،Bرحم گروه دریافت
کننده دوز باالی کاربامازپین نشان داده شده است .همان طور که
در شکل مشاهده میشود در این گروه میزان پراکندگی غدد کم
میباشد و ضخامت اپیتلیوم هم نسبت به گروه کنترل سالم
کاهش یافته است .تصویر  ،Cرحم گروه صرعی دریافت کننده
دوزپایین کاربامازپین به همراه روغن جوانه گندم نشان داده شده
است که در این گروه افزایش غدد رحمی و همینطور افزایش
آندومتر رحم نسبت به گروه کنترل سالم و گروههای صرعی
دریافت کننده کاربامازپین مشاهده میشود .تصویر  ،Dنشانگر

بحث

] [ Downloaded from journal.fums.ac.ir on 2023-01-09

غدد در حد نرمال) :B .گروه دریافت کننده  CBZبادوز ( 108کاهش پراکندگی غدد و ضخامت اپی تلیوم نسبت به گروه کنترل) :C .گروه دریافت کننده دوز
( WGO+CBZ 38پراکندگی غدد زیاد و افزایش آندومتر نسبت به تصاویر Aو  :D .)Bگروه کنترل صرعی (افزایش پراکندگی غدد و ضخامت آندومتر نسبت به
تصویر  .)Bواحد دوز  CBZبه صورت میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن میباشد.
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تولیدمثلی زنان صرعی انجام دادند گزارش کردند که سطح
گلوبولین متصل شونده به هورمونهای جنسی ) (SHBGدر زنان
دریافت کننده کاربامازپین افزایش مییابد .افزایش در غلظت
 SHBGمنجر به کاهش سطح سرمی استرادیول فعال ) (E2و
تستوسترون و شاخص آندروژن آزاد ) (FAIsمیشودCBZ .
درمانی همچنین موجب کاهش سطح سرمی دهیدرواپی-
آندروسترون سولفات ) (DHEASمیشود .این تغییرات در
عملکرد اندوکرینی تولیدمثل ،احتماال ناشی از القا سیستم آنزیمی
سیتوکروم  P450کبدی توسط  CBZاست که باعث تسریع
متابولیسم این داروها میشود ( Martha .)23در سال 2883
گزارش کرد که کاربامازپین ،فنی توئین و فنوباربیتال آنزیمهای
سیتوکروم  P450کبدی را القا میکنند و باعث کاهش استروژن،
آدرنال و آندروژنهای تخمدان میشود که منجر به کاهش در
فعالیت بیولوژیکی هورمونهای جنسی میشود .همچنین بعضی
داروهای ضدصرع سطح فیزیولوژیکی هورمونهای جنسی
استروئیدی تخمدان را کاهش میدهند و باعث کاهش تاثیر
استروئیدهای پیشگیری از بارداری میشود ( .)28همچنین سطح
سرمی تستوسترون( FAI ،SHBG ،آندروژنهای آزاد) در زنان
دریافت کننده  CBZنسبت به گروه کنترل سالم به ترتیب کاهش،
افزایش و کاهش را نشان میدهد ( .)23در مطالعهای که اثرات
 levetiracetam and carbamazepine ,lamotrigineبر عملکرد
اندوکرینی تولید مثل بررسی شده ،نشان داده شد که سطح
گلوبولین متصل به هورمون جنسی افزایش و سطح پروژسترون
در زنان دریافت کننده کاربامازپین کاهش یافته بود ( )25که
پژوهش حاضر هم مطابق با یافتههای قبلی میباشد.
خود صرع میتواند بر عملکرد اندوکرینی تولید مثل اثر بگذارد.
هم در حیوان و هم در انسان مطالعات نشان داده که سطح
هورمونها و عملکرد تولید مثل بعد از تشنج تمپرو لیمبیک تغییر
میکند ( .)26صرع ناشی از  PTZبا تغییر سطح هورمونهای
جنسی میتواند بر فرآیند تولید مثل اثر منفی بگذارد ( .)20یافته-
های مطالعه حاضر نشان داد که صرع ) (PTZباعث افــزایش
استروژن میشود .در تایید این یافتهها مطالعات انجام شده نشان
میدهد که استفاده استروژن به طور مستقیم در قشر مخ موجب
اثر سریع و قوی اپیلپتوژنیک میشود ( ،)20استرادیول کیندلینگ
را در حیوانات راه اندازی میکند ( )26و همچنین تشنج القا شده

توسط  PTZرا تقویت میکند ( .)21در موشهای ماده تشنج
آمیگدالها میتواند موجب عدم تخمکگذاری و باال رفتن سطح
استرادیول و تجمع فولیکولهای کیستیک تخمدانی میشود و در
موشهای نر تشنج باعث افزایش سطح تستوسترون و استرادیول
میشود ( .)26تاثیر تحریکی استروژنها ناشی از تقویت
نوروترنسمیتر تحریکی گیرنده گلوتامات ( )38و کاهش مهار گاما
آمینو بوتریک اسید است ( .)31همچنین یافتههای ما حاکی از
آن است که در موشهای صرعی پروژسترون کاهش و تستوسترون
افزایش مییابد .نتایج یافتههای ما مطابق با مطالعات قبلی است.
اولین گزارش بر اثر ضد تشنجی پروژسترون در تست  PTZبه
وسیله  Hans Selyeدر سال  )32(1182منتشر شد .بیشتر
گزارشات به تدریج بر اثر ضد تشنجی پروژسترون هم در انسان و
هم درحیوان منتشر شد ( .)33پروژسترون پاسخدهی گلوتامات را
کاهش میدهند و در درمان صرع بسیار مفید میباشد ( .)38اثر
آندروژنها بر تشنج بسیار پیچیده است در حالی که تستوسترون
آستانه تشنج را کاهش میدهد ولی تشنج ناشی از  PTZرا افزایش
میدهد و تشنج ناشی از کیندل آمیگدالها را تقویت میکند (.)26
تستوسترون از طریق چند مکانیسم بر رفتار تشنجی اثر میگذارد
به عنوان مثال :با واسطه  α-3آندروسترون و 10بتا استرادیول
باعث تعدیل فرآیند صرع میشود ( .)20آندروژنها همچنین یک
اثر ضد تشنجی هم دارند ( .)26اما استفاده از روغن جوانه گندم
همراه با کاربامازپین موجب یک افزایش معنیدار در سطح سرمی
هورمونهای استروژن ،پروژسترون و تستوسترون نسبت به گروه-
های دریافت کننده کاربامازپین شده که این مقادیر نزدیک به
مقادیر گروه کنترل سالم میباشد .این میتواند به این علت باشد
که روغن جوانه گندم عالوه بر ویتامین  Eمحتوی موادی از جمله
فیتو استرولها است که فعالیت استروژنیکی داشته و میتواند
متابولیسم کلسترول را یا تغییر بدهند و یا مهار کنند (.)35
همچنین ویتامین  Eموجود در روغن جوانه گندم با اثر بر روی
لب قدامی هیپوفیز باعث افزایش تحریک ترشح هورمونهای
تخمدانی میشود ( .)36توکوفرولهای موجود در روغن جوانه
گندم به عنوان یک آنتیاکسیدان قوی در نظر گرفته میشوند
( .)30به میزان کمتری از توکوفرولها ،کارتنوئیدها در ترکیب
روغن جوانه گندم یافت میشوند که در فعالیت آنتیاکسیدانی
شرکت میکند .همچنین ترکیب فنولیک نیز در روغن یا عصاره
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جوانه گندم وجود دارد که فعالیت آنتیاکسیدانی دارد ( .)30در
مطالعات انجام شده بر روی فالونوئیدها مشخص گردید که
فالونوئیدها با افزایش ظرفیت آنزیمهای آنتیاکسیدانی
(گلوتاسیون ،گلوتاسیون ردوکتاز ،گلوتاسیون پراکسیداز و کاتاالز)
باعث احیای سلولهای آسیب دیده و حفاظت از این سلولها
میشود ( Soleimani Mehranjani .)31و همکاران نشان دادند
که استفاده از روغنجوانه گندم به همراه p-Nonylphenol
استرس اکسیداتیو ایجاد شده توسط این ماده را کاهش داده و
باعث تغییراتی در سیتم اندوکرینی میشود (.)35
در رابطه با اثر کاربامازپین بر روی بافت رحم یافتههای ما
نشان داد که کاربامازپین بویژه در دوز باال باعث کاهش معنیداری
در ضخامت اپیتلیوم ،ضخامت بافت هم بند و میانگین غدد رحمی
میشود اما بر روی بافت میومتر رحم تاثیری نداشت .احتمال اول
برای این کاهش ضخامت الیههای رحمی میتواند ناشی از تولید
رادیکالهای آزاد و ایجاد استرس اکسیداتیو ناشی از استفاده از
کاربامازپین ( )1به وجود آید .اخیرا مطالعات نشان دادهاند که
داروهای ضدتشنج اثرات مختلفی بر روی سیستم آنتیاکسیدانی
دارند این داروها مخصوصا کاربامازپین و والپروات ممکن است
صدمات بافتی وابسته به اکسیژن را به وسیله چندین مکانیسم راه
اندازی کنند ( .)88تغییرات چرخهای در اندومتریوم همراه با
تغییرات در بیان آنتیاکسیدآنهای گوناگون در اندومتریوم
هستند .آنزیمهایی مثل تیوردوکسین بیان باالیی در ابتدای فاز
ترشحی دارند و این برای النه گزینی مهم میباشد ( .)81جالب
توجه است که تخریب ژن تیوردوکسین در موش سوری در ارتباط
با تاثیر کشنده بر جنین اولیه میباشد ( .)82احتمال دوم این است
که استرادیول باعث تکثیر بافت پوششی آندومتر رحم میشوند
گیرندههای استروژن بر روی اپیتلیوم ،استروما و میومتر رحمی
وجود دارند در نتیجه استرادیول از طریق تاثیر بر روی این گیرنده-
ها که در بافت پوششی و یا گیرندههای استروما است باعث تکثیر
بافت پوششی میگردد ( .)83در مقایسه با گروه کنترل سالم،
ارتفاع سلولهای پوششی در گروه کنترل صرعی با افزایش میزان
استروژن به طور معنیداری افزایش یافته بود .در حالی که در
موشهای صرعی تیمار شده با کاربامازپین با کاهش میزان
استروژن سرمی ،ارتفاع سلولهای اپی تلیالی کاهش معنیداری
در مقایسه با گروه کنترل صرعی داشت .بنابراین میتوان نتیجه

گرفت که استروژن باعث رشد و تکثیر در رحم میشود .علیرغم
این که استروژن موجب تکثیر سلولی مضاعف در آندومتر میشود،
پروژسترون موجب تورم قابل مالحظه و بروز فاز ترشحی در
آندومتر میشود به طوری که ضخامت آندومتر در مرحله ترشحی
(زمان افزایش پروژسترون) در انسان تقریبا دو برابر میشود که با
توجه به کاهش استروژن و پروژسترون در گروههای دریافت کننده
کاربامازپین کاهش ضخامت الیههای رحمی قابل توجیه است.
میانگین سطح سرمی پروژسترون نیز در گروه کنترل صرعی
کاهش یافته بود و با وجود افزایش سطح سرمی استرادیول به
دلیل کاهش پروژسترون نسبت به سایر گروهها ،کاهش ضخامت
بافت هم بند رحم نیز قابل توجیه میباشد .از آنجایی که آنتی
اکسیدانها باعث تحریک انتشار گنادوتروپینها از آدنوهیپوفیز
میشوند و از این طریق بر رشد رحم و انشعابات غدد رحمی تاثیر
مثبتی میگذارند ( .)88در بررسی حاضر افزایش غدد رحمی و
رشد آندومتر رحم در گروههای درمان با روغن جوانه گندم با توجه
به خاصیت آنتی اکسیدانی ویتامین  Eموجود در روغن جوانه
گندم قابل توجیه است .همچنین به دلیل اثر ویتامین  Eبر روی
لب قدامی هیپوفیز و ترشح باالی استروژن و پروژسترون ()36
ضخامت الیههای رحمی نیز افزایش مییابد .در بسیاری از
مطالعات اثر روغن جوانه گندم بر سیتم تولیدمثلی مربوط به
ویتامین  Eموجود در روغن بوده است .در زمینه انسانی  Towو
 Watsonگزارش کردند که روغن جوانه گندم به عنوان یک عامل
درمانی با ارزش در کاهش بروز عوارض بارداری موثر است (.)85
به دلیل این که روغن جوانه گندم استرس اکسیداتیو را کاهش
میدهد ( )86و متابولیسم لیپیدها را بهبود میبخشد ( ،)80در
نتیجه میتواند عوارض ناشی از کاربامازپین را که بر سطح
هورمونها و رحم اثر میگذارند را تاحدی بهبود بخشد ،همان طور
که  Abdel Fattahو همکاران نشان دادند استفاده ترکیبی از روغن
جوانه گندم و گیاه جینسینگ به موشهای در معرض اشعه
رادیواکتیو ،به طور قابل توجهی استرس اکسیداتیو ناشی از این
اشعه را کاهش میدهند که این کاهش به ماهیت آنتیاکسیدانی
ویتامین  Eموجود در روغن جوانه گندم و جینسنگ نسبت داده
شده است ( .)80عملکرد و فعالیت اصلی ویتامین  Eمحافظت از
زنجیره اسیدهای چرب غیراشباع با چندین پیوند دوگانه در
فسفولیپیدهای غشاهای بیولوژیک و در لیپوپروتئینهای پالسما
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الهام احمدی و همکاران

نتیجهگیری
نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که روغن جوانه گندم
به طور معنی دار اثرات سمی کاربامازپین را به وسیله تغییر در
فعالیت هورمونهای سرمی کاهش میدهد و آنها را به مقادیر
 بنابراین روغن جوانه گندم به.گروه کنترل سالم نزدیک مینماید
عنوان یک آنتیاکسیدان میتواند از تغییرات اندوکرینی خاصی که
.عملکرد سیستم تولیدمثلی را بهم میزنند جلوگیری نماید

تشکر و قدردانی
بدین وسیله از سرکار خانم ویدا رحیم پور به دلیل همکاری در
.این مطالعه قدردانی میشود

[ DOR: 20.1001.1.22285105.2015.5.1.12.7 ]
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تعارض منافع
.نویسندگان هیچ گونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند

 از طریق جمعE  در سطح سلول به نظر میرسد ویتامین.است
 غشاهای سلولی،کردن رادیکالهای آزاد که دارای اکسیژن هستند
.)81( و زیرمجموعههای سلولی را از تخریب محافظت میکند
 وAfshar  نیز طی تحقیقاتB6  ویتامین،E همانند ویتامین
 را بخصوصCBZ همکاران استرس اکسیداتیو ایجاد شده توسط
در طی بارداری کاهش میدهد و جنین را از ناهنجاریهای
 به عنوان آنتیB6  نقش ویتامین.مادرزادی حفظ میکند
اکسیدان و توانایی آن برای پایین آوردن صدمات ناشی از استرس
اکسیداتیو و حفاظت در برابر بیماریهای تخریب نورونی پیشنهاد
 همچنین نقش اسیدفولیک نیز در کاهش برخی.)10( شده است
 ناهنجاریهای،ناهنجاریهای مادرزادی نظیر نقایص لوله عصبی
 شکاف لب و کام و تاخیر رشد داخل رحمی ناشی،قلبی و عروقی
 در جنین موشهای کوچک آزمایشگاهی به اثبات،CBZ از مصرف
.)58( رسیده است
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Background & Objective: Epilepsy is one of the common neurological diseases and carbamazepine is an antiepileptic
drug that causes oxidative stress, endocrine and the reproductive system long term disorders. The aim of this study is to
evaluate the effect of wheat germ oil, as a rich source of antioxidants on sex hormones and uterine tissue in epileptic mice
treated with carbamazepine.
Materials & Methods: In this study 48 adult female mice were randomly divided into 6 groups (n=8). Including: 1control. 2- received pentylenetetrazol at dose of 40 (seizure control). 3- received pentylenetetrazol + carbamazepine at
dose of 30. 4- received pentylenetetrazol + carbamazepine at dose of 180. 5- received pentylenetetrazol +
carbamazepineat dose of 30 + wheat germ oil receiver at dose of 500. 6- received pentylenetetrazol + carbamazepine at
dose of 180 + wheat germ oil at dose of 500.(units of doses are as grams/kilogram of body weight). At the end of the
treatment period, ELISA method was used to measure estrogen, progesterone and testosterone levels. In addition,
histological studies were performed on the uterus. Data were analyzed using ANOVA and Tukey's test in SPSS20
software.
Results: Carbamazepine levels of estrogen, progesterone, testosterone, and except of myometrium, the uterine thickness
and average uterine glands decreased significantly. In the group with wheat germ oil + carbamazepine (30, 180), levels
of mentioned factors changed near-normal significantly.
Conclusion: Results showed that the wheat germ oil improves reproductive system performance and reduces the
complication of carbamazepine.
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*Corresponding author: Elham Ahmadi, Department of Biology, Faculty of Science, Urmia University, Urmia, Iran
E-mail: e.ahmadi9921@yahoo.com
Tel: +984137230858

Journal of Fasa University of Medical Sciences/ Spring 2015/ Vol.5/ No.1/ P. 142-154

journal.fums.ac.ir
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

