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چکيده

زمينه و هدف: سیکلو فسفامید با نام تجاری اندوکسانا، داروی ضد سرطان است که در شیمی درمانی استفاده می شود، اثرات جانبی این دارو شامل بی اشتهایی، تهوع، کاهش 
عملکرد غدد جنسی، ایجاد آمنوره، آزواسپرمی و الیگواسپرمی است. سیر دارای ترکیبات زیادی است که عمده این ترکیبات حاوی جزء سولفوری هستند مانند دی آلکیل دی سولفید 

)آلیسین(، دی آلیل سولفید )DAS( که موجب خواص آنتی اکسیدانی و حفاظتی آن می شود.

مواد و روش ها: به 56 موش صحرایی به مدت 28 روز داروی سیکلو فسفامید به همراه عصاره سیر داده شد، پس از 28 روز حیوانات وزن شده و پس از بیهوشی، بیضه ها را بیرون 
آورده و مقاطع بافتی تهیه گردید. برای آنالیز داده ها از تست آماری T-test استفاده شد.

نتايج: نتایج نشان داد که سیکلو فسفامید به تنهایی موجب کاهش وزن بدن، کاهش وزن بیضه ها و کاهش اسپرماتوژنز نسبت به گروه کنترل شده که در P≥0/05 معنی دار بوده 
و در گروه هایی که سیکلو فسفامید به همراه عصاره سیر داده شد با افزایش دوز عصاره سیر، وزن بدن، وزن بیضه ها و اسپرماتوژنز نسبت به گروه تجربی افزایش یافت.

نتيجه گيری: به نظر می رسد ترکیبات موجود در عصاره سیر موجب مهار تولید متابولیت های فعال حاصل از داروی سیکلو فسفامید و اثرات مخرب این متابولیت ها می شود. احتماالً 
تجویز عصاره سیر به همراه سیکلو فسفامید به دلیل اثرات آنتی اکسیدانی سیر و همچنین تأثیر آن بر حذف متابولیت های مخرب سیکلو فسفامید در بدن می تواند مفید و مؤثر 

باشد.

کلمات کليدی:  سير، سيکلوفسفاميد، اسپرماتوژنز، بيضه 

مقدمه 

   داروی سیکلو فسفامید یک داروی ضد سرطان است که در شیمی 
 DNA درمانی استفاده می شود؛ این دارو موجب آلکیالسیون مولکول
می گردد و به خوبی از دستگاه گوارش جذب و به طور گسترده ای در 
بافت ها و مایعات بدن توزیع می گردد و از سد خونیـ  مغزي نیز می گذرد. 
این دارو در کبد به متابولیت های فعال تبدیل شده و سرانجام از طریق 

کلیه ها دفع می گردد )1(.
   داروی سیکلو فسفامید با ایجاد اتصال بین دو رشته مولکولی DNA و 
شکستن DNA  و نیز RNA و همچنین مهار سنتز پروتئین اثر سلول 
کشی خود را اعمال می کند. این دارو آلکیله کننده بوده و مولکول های 
واکنشی تشکیل می دهد که گروه نوکلئوفیلیک روی بازوی DNA  به 
ویژه موقعیت 7– ان گوانیل را آلکیله می کند، این مسئله سبب ایجاد 
پیوندهای جانبی میان بازوها و جفت شدن غیر طبیعی بازوها و شکسته 

شدن مولکول DNA می شود )2(.
  مصرف سیکلو فسفامید غالباً با بی اشتهایی، حالت تهوع و استفراغ همراه 

است. مهم ترین عوارض جانبی این دارو شامل کاهش سلول های خونی، 
افزایش غلظت اسید اوریک، کاهش عملکرد غدد جنسی، ایجاد آمنوره، 

آزواسپرمی، الیگو اسپرمی می باشد )1 و 2(.
   گیاهان دارویی سال های زیادی است که در سراسر جهان برای درمان و 
پیشگیری از بعضی بیماری ها استفاده می شوند. اما اثرات تعدادی از آن ها 
به طور علمی بررسی شده است. گیاهان دارویی، روش های درمانی مفیدی 

هم در سیستم های مدرن و هم سنتی هستند.
ادویه،  غذایی،  ماده  عنوان  به  پیاز  و  سیر  مانند  آلیوم  گونه های     
 Alliumعلمی نام  با  سیر  می شوند.  محلی مصرف  داروی  و  چاشنی 
میان  در  را  ویژه ای  توجه   Liliaceae خانواده ی  به  متعلق   sativam
گیاهان جدید به خود جلب کرده است زیرا در سراسر جهان گسترده 

شده و در دسترس است )3(.
   پاسخ های بیولوژیکی سیر شامل کاهش عوامل خطرزای قلبیـ  عروقی، 
ترکیبات  زدایی  سمیت  افزایش  ایمنی،  فعالیت های  تحریک  سرطان، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* نويسنده مسئول: بلوار شهید بهشتی، کوچه 167، پالک 23، کد پستی:  74617-17733 
   Email: johari@iaudarab.ac.ir                          0731-3334266 :فسا، فارس. تلفن

تاریخ پذیرش مقاله: 1390/7/23 تاریخ دریافت مقاله: 1390/5/31

مرضیه میر فردی و همكاران
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اکسیدانی،  آنتی  فعالیت  ویروسی،  اثر ضد میکروبی و ضد  خارجی، 
محافظت از سلول های زاینده در موش های صحرایی نر بالغ که بازتاب 
نقش آنتی اکسیدانی آن است، محافظت از اسپرم و سبب بلوغ نهایی 
و تکامل اسپرم گزارش شده که افزودن عصاره سیر به آب آشامیدنی 
موش های نر به مدت 3 ماه وزن اپیدیدیم و سمینال وزیکول را نسبت 
به موش های طبیعی افزایش داده است و همچنین شمار اسپرم ها نیز به 

میزان قابل توجهی افزایش می یابد )3، 4، 5، 6(.
   از آن جا که تا کنون اثر درمانی و پیشگیری کننده سیر در تولید مثل 
بعد از مصرف داروی سیکلو فسفامید بررسی نشده، بر آن شدیم تا اثر 
عصاره سیر را بر وزن بدن، وزن بیضه و میزان اسپرماتوژنز بررسی نماییم.

   با توجه به این که داروهای شیمیایی به خصوص داروی شیمی درمانی 
سیکلو فسفامید موجب کاهش اسپرماتوژنز و کاهش فعالیت تولید مثلی، 
همچنین عوارض دیگری مثل کاهش وزن بدن می شود و گیاه سیر دارای 
ترکیبات آنتی اکسیدان و کاهنده متابولیت های فعال و رادیکال های آزاد 
است، پس می توان تا حدودی پیش بینی کرد که ترکیبات عصاره سیر 
کاهنده اثرات مخرب حاصل از داروی سیکلو فسفامید در فرآیند تولید 

مثلی باشد.

مواد و روش ها

این تحقیق  این پژوهش یک مطالعه آزمایشگاهی می باشد و در     
کلیه اصول اخالقی در مورد نحوه کار با حیوانات آزمایشگاهی مدنظر 
قرار گرفته است. حیوانات مورد آزمایش در این تحقیق 56 سر موش 
صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن متوسط 220–200 گرم و سن 
3–2/5 ماه بود. موش های صحرایی به 7 گروه 8 تایی تقسیم شدند، 
در تمام مدت 28 روز آزمایش، حیوانات طی دوره 12 ساعت تاریکی 
تمام  در  حیوانات  آشامیدنی  آب  گرفتند.  قرار  روشنایی  و12ساعت 
طول آزمایش آب لوله کشی شهری و تغذیه به صورت غذای مخصوص 
و  سانتی گراد  درجه  آزمایش 25  طول  در  حرارت  درجه  بود.  موش 
آزمایشگاه  پنجره های  طریق  از  و  غیرمستقیم  صورت  به  نور  تابش 

صورت می گرفت.
   موش های صحرایی به 7 گروه 8 تایی تقسیم شدند؛ گروه اول به 
عنوان کنترل بدون دریافت هیچ حالل دارویی، گروه دوم به عنوان 
شاهد روزانه رأس ساعت 10 صبح 0/2 میلی لیتر آب مقطر به عنوان 

حالل دارو و به صورت درون صفاقی تزریق گردید. 
mg/kg/day 5 داروی  روزانه  اول،  یعنی گروه تجربی     گروه سوم 
عصاره   200  mg/kg/day صفاقی  درون  صورت  به  فسفامید  سیکلو 

هیدروالکلی سیر به صورت خوراکی دریافت کردند.
   گروه چهارم یعنی گروه تجربی دوم، روزانه mg/kg/day 5 داروی 
 400 mg/kg/day سیکلو فسفامید به صورت تزریق درون صفاقی و

عصاره هیدروالکلی سیر به صورت خوراکی دریافت کردند.
   گروه پنجم یعنی گروه تجربی سوم، روزانه mg/kg/day 5 داروی 
 800 mg/kg/day سیکلو فسفامید به صورت تزریق درون صفاقی و

عصاره هیدروالکلی سیر به صورت خوراکی دریافت کردند.

 گروه ششم یا گروه تجربی چهارم نیز روزانه mg/kg/day 5 داروی 
سیکلو فسفامید به صورت تزریق درون صفاقی دریافت کردند.

   گروه هفتم یا گروه تجربی پنجم، روزانه mg/kg/day 800 عصاره 
هیدروالکلی سیر خورانده شد.

   بعد از 28 روز تیمار داری، برای تهیه نمونه های بافتی پس از بی 
اسکروتوم  از کیسه  را  راست  و  بیضه های چپ  هوش کردن حیوان، 
ترازوی  اضافی، توسط  از جدا کردن قسمت های  خارج کرده و پس 
به طور جداگانه در  با دقت 0/01 گرم وزن شدند. سپس  دیجیتال 
ظرف هایی حاوی فیکساتور فرمالین قرار داده تا جهت تهیه بافت آماده 
شوند. پس از مراحل آماده سازی نمونه های بافتی، توسط میکروتوم 
مقطع گیری و قطر هر مقطع 5 میکرون در نظر گرفته شد. سپس 
رنگ آمیزی به روش هماتوکسیلین ـ ائوزین، اسالیدهای بافتی آماده 
شد. پارامترهای مورد نظر در مطالعه مقاطع بافتی، آرایش لوله های 

سمینیفر، تعداد سلول های اسپرماتید و تراکم اسپرم در لومن بود.
   نتایج به دست آمده بر اساس برنامه آماری SPSS و تست های توکی 
و ANOVA مورد بررسی قرار گرفت و اختالف P≥0/05 معنی دار 

در نظر گرفته شد.

نتايج

   با توجه به جدول 1 مشاهده می شود، در گروه های تجربی 1، 2، 
3 و 4 وزن بدن نسبت به گروه کنترل کاهش یافته که این کاهش 
دار است. در  در گروه های تجربی 1 و 4 در سطح P≥0/05 معنی 
گروه های تجربی 1، 2 و 3 با افزایش میزان دوز عصاره سیر وزن بدن 
به  توجه  با  است. همچنین  یافته  افزایش   4 تجربی  گروه  به  نسبت 
جدول مشاهده می شود در گروه های تجربی 1، 2، 3 و 4 وزن بیضه ها 
نسبت به گروه کنترل کاهش یافته که در گروه های تجربی 2 و 4 در 
سطح P≥0/05 این کاهش معنی دار می باشد. در گروه های تجربی 1، 
2 و 3 با افزایش میزان دوز عصاره سیر وزن بیضه ها نسبت به گروه 
تجربی 4 افزایش یافته، البته در گروه تجربی 2 و 3 این افزایش معنی 
دار می باشد. از طرف دیگر در گروه های تجربی 1، 2، 3 و 4 تعداد 
سلول های اسپرماتید نسبت به گروه کنترل کاهش یافته و این کاهش 
در گروه های 1 و 4 در سطح P≥0/05 معنی دار است و در گروه های 
تجربی 1، 2 و 3 تعداد سلول های اسپرماتید نسبت به گروه تجربی 4 
افزایش یافته که البته در گروه های تجربی 2 و 3 این افزایش در سطح 

P≥0/05 معنی دار است.
   فتومیکروگراف 1 تا 6 بیانگر این موضوع است، در گروه های تجربی 
مشاهده  کنترل  گروه  به  نسبت  اسپرماتید ها  کاهش   4 و   3  ،2  ،1
می شود. در گروه تجربی 4 نسبت به گروه کنترل، لومن تقریباً خالی 
از اسپرم است و در گروه های تجربی 1، 2 و 3 با افزایش میزان دوز 
افزوده شده و در گروه  لومن  لوله  به تعداد اسپرم ها در  عصاره سیر 
تجربی 5 میزان اسپرم ها تا حدودی نسبت به گروه کنترل بیشتر شده 
که البته معنی دار نمی باشد. اگر مدت زمان تیمار بیشتر از 28 روز بود 

به احتمال زیاد میزان تغییرات بیشتری مشاهده می شد.

بررسی اثر عصاره هیدروالكلی سیر بر وزن بیضه و اسپرماتوژنز در موش های صحرایی نر بالغ تحت شیمی درمانی داروی سیكلو فسفامید
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بحث

   سیکلو فسفامید موجب اختالل و کاهش اشتها و حالت تهوع و 
استفراغ می شود که می تواند ناشی از تحریک ناحیه گیرنده شیمیایی 
بر  سمی  اثرات  موجب  همچنین  باشد.  النخاع  بصل  کف  در  واقع 
اندام های جنسی و کبد و پروتئین سازی می گردد )1، 2، 7(. بر این 
میزان چربی ها  بر  تأثیر  با  ماده  این  احتماالً  پژوهش  این  اساس در 
توده  و کاهش  پروتئین ها  از سنتز  اشتهایی و جلوگیری  اثر کم  در 

پروتئینی و چربی موجب کاهش وزن بدن می شود.
پکتین،  پروستاگلندین ها،  از جمله  ترکیبات مختلف  دارای     سیر 
اسیدهای  بیوتین،   ،A ،B1 ،B2 ،B6 ،C ،E ویتامین های  آدنوزین، 
چرب و اسیدهای آمینه ضروری می باشد )8(. برای این گیاه اثرات 
به عنوان  از آن  بیان شده است چنانچه  درمانی و خواص متعددی 
ضد عفونی کننده دستگاه گوارش، گیاه محرک، مدر، اشتها آور یاد 

شده است )8 و 9(.
   همان گونه که ذکر شد مصرف سیر اشتها آور است. پس می تواند 
کم اشتهایی حاصل از داروی سیکلو فسفامید را تا حدودی بر طرف 
نماید. همچنین سیر حاوی ویتامین B6 می باشد )8، 9، 10(. این 
ویتامین هم به عنوان ضد تهوع عمل می کند و هم موجب افزایش 
این ویتامین در  نتیجه گرفت  رشد بدن می شود )7(. پس می توان 
سیر، حالت تهوع حاصل از مصرف داروی سیکلو فسفامید را در گروه 
به  نسبت  گروه  این  در  را  بدن  وزن  کاهش  نیز  و   3  ،2  ،1 تجربی 
گروه تجربی 4 بهبود می بخشد. همان طور که اشاره شد سیر دارای 
عوامل رشد حیوانات  از  یکی   A ویتامین   .)8( A می باشد  ویتامین 
به حساب می آید و فقدان این ویتامین در موش موجب توقف رشد 
به  تبدیل  با  می تواند   A ویتامین  می گردد.  وزن  کاهش  و  حیوان 
رتینوئید موجب ذخیره چربی به صورت تری گلیسرید در بدن شده 
و موجب افزایش وزن بدن گردد )11(. بنابراین می توان نتیجه گرفت 
در  را  وزن  کاهش  تا حدودی  می تواند  سیر  در  موجود   A ویتامین 

گروه های تجربی 1، 2 و 3 نسبت به گروه تجربی 4 جبران کند. 
   یکی از دالیل کاهش وزن بیضه ها و آتروفی بیضه ها عواملی است که 

در اسپرماتوژنز اختالل ایجاد می کند مانند داروی سیکلو فسفامید، 
کاهش  و   )1( آزواسپرمی می شود  یا  الیگواسپرمی  موجب  دارو  این 
تعداد اسپرم موجب کاهش وزن بیضه ها می گردد. همچنین سیکلو 
فسفامید با تأثیر بر مولکول DNA مانع تکثیر سلول های زاینده شده 
اولیه  اسپرماتوسیت  اسپرماتید،  اسپرم،  سلول های  تعداد  نتیجه  در 
می یابد.  کاهش  نیز  بیضه ها  وزن  بنابراین  نیز کم می شود،  ثانویه  و 
آتروفی توبول هاي سمینیفروس و کاهش سلول های اسپرماتوژنیک 

نشانه های مورفولوژیک اختالل در اسپرماتوژنز هستند )12 و 13(.
   گونه های اکسیژن واکنشی با ایجاد استرس اکسیداتیو، آسیب های 
و  لیپید  پراکسیداسیون  شامل  کار  و  ساز  چند  طریق  از  را  سلولی 
آسیب اکسیداتیو پروتئین ها و DNA پیش می برند )14(. سلول های 
اشباع،  غیر  اسید های چرب  باالیی  مقادیر  دارای  پستانداران  اسپرم 
عمل  در  مهم  سوبستراهای  که  است  اسفنگومیلین  و  پالسمالوژن 
اکسیداسیون به شمار می روند )15(. در حالت طبیعی ساز و کارهای 
آنتی اکسیدانی در بافت های تولید مثلی حضور دارند و از بروز آسیب 
اکسیداتیو در سلول های گنادی و اسپرماتوزای بالغ جلوگیری می کنند 
)16 و 17(. از طرف دیگر فعالیت آنتی اکسیدانی ذاتی سیر، عصاره ها 
و برخی ترکیبات آن به طور گسترده در محیط های آزمایشگاهی و 
موجودات زنده به اثبات رسیده است. مشخص شده که مصرف سیر 
سطح سرمی پتانسیل آنتی اکسیدانی کل را افزایش می دهد. عصاره 
سیر فعالیت سوپر اکسید دیسموتاز )SOD(، گلوتاتیون پراکسیداز و 

کاتاالز را در سلول ها افزایش می دهد )18(.
   مطالعات نشان می دهد که زیاد شدن رادیکال های آزاد بر تکثیر، 
سطح  چنانچه  می گذارد.  نامطلوب  اثرات  اسپرم ها  باروری  و  فعالیت 
این رادیکال ها به طور مرتب تعدیل نشود، عملکرد طبیعی سلول ها را 
مختل می نماید، بر اساس مطالعات انجام شده روند پیچیده اسپرماتوژنز 
و گذر از سلول های ژرمینال تا رسیدن به مرحله بلوغ سلول های جنسی 
در گروی مصون ماندن از ضایعات پاتولوژیک و سیتوتوکسیکی است 

که این پدیده را مورد تهدید قرار می دهد )19( . 
   با توجه به جدول 1 در گروه های تجربی 1، 2 و 3 با افزایش میزان 
دوز عصاره سیر کاهش وزن بیضه ها تا حدودی جبران می شود و وزن 
افزایش   4 تجربی  گروه  به  نسبت  تجربی  گروه  این سه  در  بیضه ها 
می یابد که به علت ترکیبات مؤثر و مفید موجود در سیر می باشد، 
همان طور که قباًل گفته شده فعالیت آنتی اکسیدانی ذاتی سیر هم در 

آزمایشگاه و هم در موجودات زنده با اثبات رسیده است )18(.
به علت ترکیبات سولفوری موجود  آنتی اکسیدانی سیر     فعالیت 
در آن می باشد که تعداد این ترکیبات در عصاره سیر، فراوان دیده 
می شود. این فعالیت آنتی اکسیدانی موجب از بین رفتن رادیکال های 
آزاد شده و همچنین موجب جلوگیری از متابولیت فعال داروی سیکلو 
فسفامید )آکرولئین( و حذف آن ها می شود )20 و 21(. بنابراین با 
حذف متابولیت فعال سیکلو فسفامید )آکرولئین( از مهار تقسیمات 
میتوزی و میوزی درون بیضه ممانعت می کند و با افزایش میزان دوز 
عصاره سیر، افزایش وزن بیضه در گروه های تجربی 1، 2 و 3 نسبت 

به گروه تجربی 4 مشاهده می شود.
سلول های  محافظت  سبب  سیر  عصاره  می دهد  نشان  مطالعات     

بررسی اثر عصاره هیدروالكلی سیر بر وزن بیضه و اسپرماتوژنز در موش های صحرایی نر بالغ تحت شیمی درمانی داروی سیكلو فسفامید
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زاینده در موش های صحرایی نر بالغ شده که می تواند بازتاب نقش 
آنتی اکسیدانی آن باشد )22(.

   آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز به عنوان یک آنتی اکسیدانت در حفاظت 
اسپرم ها در بافت بیضه و اپیدیدیم نقش ویژه ای ایفا می کنند و کاهش 
این آنزیم در بدن سبب نازایی می گردد. این آنزیم با قرار گرفتن در 
غشای پالسمایی اسپرم، هسته اسپرم، مایع اپیدیدیم و ناحیه اپیدیدیم، 
اسپرم ها را از گزند رادیکال های آزاد حفظ می کند و سبب بلوغ نهایی و 

تکامل اسپرم ها می شود )23(.
گلوتاتیون  اکسیدانی،  آنتی  آنزیم های  می دهند  نشان  مطالعات     
فرم های  بر  تأثیر  طریق  از  دیسموتاز  اکسید  سوپر  و  پراکسیداز 
محافظت می کنند. عصاره  از سلول  اکسایشی،  کاهش  و  پراکسیدی 
کبد،  انواع سلول های  در  را  سلولی  پراکسیداز  گلوتاتیون  آنزیم  سیر 
کلیه، پستان، بیضه و... افزایش می دهد )22 و 24(. پس عصاره سیر 
به خصوص دی آلیل ـ دی سولفات و سایر ترکیبات سولفوری آن با 
افزایش آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز موجب جلوگیری از اثرات مخرب و 

شکستن DNA در سلول های اسپرم و مولد اسپرم می شود.
   گزارش شده که اندازه بیضه به شدت با تعداد سلول های سرتولی و 
تولید اسپرم مرتبط است، به طوری که اندازه ی بیضه منعکس کننده 
تعداد سلول های زاینده موجود در آن است، مهار اسپرماتوژنز از طریق 
می شود.  بیضه ها  وزن  در  محسوس  کاهش  باعث  هیپوفیز  برداشتن 
شاخص های  از  دیگر  یکی  سمینیفروس  توبول هاي  قطر  همچنین 
به کاهش  توجه  با  بیضه ها است )25 و 26(.  اندازه  تعیین کننده ی 
اثر متابولیت های فعال داروی سیکلو فسفامید،  عوامل ذکر شده در 
عصاره سیر با جلوگیری از کاهش شدید در توبول هاي سمینیفروس، 
از  جلوگیری  سبب  اسپرماتوژنز  میزان  و  سرتولی  سلول های  تعداد 
کاهش وزن بیضه می شود. جدول 1 نشان می دهد که میانگین تعداد 
سلول های اسپرماتید در گروه های تجربی 1، 2، 3 و 4 نسبت به گروه 
کنترل کاهش یافته است. کاهش در گروه تجربی 4 که فقط داروی 
سیکلو فسفامید دریافت کرده اند، ناشی از متابولیت های فعال سیکلو 
فسفامید و تأثیر این دارو بر روی DNA، در نتیجه تقسیمات میتوزی 
را کاهش می دهد. پس تعداد سلول های اسپرماتید حاصل از تقسیم 

سلول های اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه کاهش می یابد )1 و 2( . 
   در گروه های تجربی 1، 2 و 3 این کاهش نیز مربوط به متابولیت های 
حاصل از داروی سیکلو فسفامید می باشد. از طرفی عصاره سیر هم زمان 
نیز دریافت کرده اند و با افزایش دوز عصاره سیر در این گروه ها افزایش 
تعداد سلول های اسپرماتید نسبت به گروه تجربی 4 معنی دار می باشد. 
از ترکیبات فعال و مؤثر موجود در سیر  افزایش می تواند ناشی  این 
باشد. این ترکیبات همان طور که قباًل نیز اشاره شده است، با فعالیت 
آنتی اکسیدانی موجب حذف رادیکال های آزاد و متابولیت های فعال 
اثرات مخرب حاصل از دارو های  از بدن می شوند. بنابراین می توانند 
شیمیایی مثل سیکلو فسفامید را کم کنند. این ترکیبات همچنین 
سلولی  تقسیمات  ادامه  موجب  نیز  و   DNA مولکول  ترمیم  موجب 

می گردند )26، 27، 28(.
اسپرماتوژنیک  رده  سلول های  کوچک ترین  اسپرماتید  سلول های     

می باشند و بین 8 – 7 میکرون قطر دارند )29(.

در مطالعات انجام شده آب سیر سبب محافظت سلول های زاینده در 
موش های صحرایی نر شد که می تواند بازتاب نقش آنتی اکسیدانی آن 

باشد )30(.
   در سال 2008 گزارش شد که عصاره اتانولی ریزوم با نام علمی 
Curculigo orehioids باعث افزایش اسپرماتوژنز در بیضه موش های 
صحرایی آلبینو می گردد. این گیاه دارای گلیکوزیدهای فنول و فنولیک 
است که دارای خواص آنتی اکسیدانی هستند. با توجه به اثر گفته شده 
در مورد گلیکوزیدهای فنولیک موجود در ریزوم و با توجه با این که 
این ترکیب در سیر نیز وجود دارد، می توان گفت این ترکیب یکی از 

اجزای فعال و مؤثر سیر در افزایش اسپرماتوژنز است )31 و 32(. 
   سیر دارای مالتونین می باشد که به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی 
از دژنره شدن با سلول های زاینده جلوگیری می کند. مالتونین سیستم 
آنتی اکسیدانی داخلی را تحریک می کند و فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز، 
گلوتاتیونs - ترانسفراز، سوپر اکسید دیسموتاز و دیگر تیول ها را در 

خون، کبد، بیضه و کلیه افزایش می دهد )33، 34، 35(.
   احتماالً ترکیبات موجود در سیر با افزایش میزان آنزیم های فوق 
همچنین  و   DNA شکستن  و  مخرب  اثرات  از  جلوگیری  موجب 
جلوگیری از مهار تقسیمات میتوزی و میوزی در سلول های اسپرم و 

مولد اسپرم می شوند.

نتيجه گيری

   نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که تجویز عصاره سیر ضمن 
تأثیرگذاری بر ساختار مجاری اسپرم ساز، بر تکثیر توبول هاي بیضه و افزایش 
آزاد سازی سلول های جنسی بالغ نیز اثر می گذارد و روند اسپرماتوژنز را در 
گروه های تجربی دریافت کننده سیکلو فسفامید بهبود می بخشد. سیکلو 
فسفامید با تأثیر بر مولکول DNA مانع تکثیر سلول های زاینده شده در 
نتیجه تعداد سلول های اسپرم، اسپرماتید، اسپرماتوسیت اولیه و ثانویه را 
کاهش می دهد. فعالیت آنتی اکسیدانی سیر به علت ترکیبات سولفوری 
موجود در آن موجب از بین رفتن رادیکال های آزاد شده و همچنین 
موجب جلوگیری از متابولیت فعال داروی سیکلو فسفامید )آکرولئین( و 
حذف آن ها می شود. احتماالً گنجانیدن این گیاه سرشار از ترکیبات مفید 
و مؤثر در برنامه غذایی کسانی که به دالیلی به خاطر مصرف داروهای 
شیمیایی، باروری )فعالیت تولید مثلی( آن ها دچار اختالل شده می تواند 

به نوعی در این اختالل )ناتوانی در باروری( مؤثر واقع شود.     

تشکر و قدرداني

   نتایج این تحقیق بر مبنای پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم 
مرضیه میر فردی دانشجوی فیزیولوژی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون 
ارائه شده است بدین وسیله از مسئول محترم آزمایشگاه فیزیولوژی که در 

اجرای این طرح همکاری داشته اند، قدردانی می گردد.

مرضیه میر فردی و همكاران
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Abstract

Background & Objective: Cyclophosphamide (with the brand name of Endoxana) is an anti-cancer drug used in chemo-
therapy. The side effects of this drug include anoretic, nausea, decrease in genital gland function, creating amenorrhea, azoo-
spermia and oligospermia. Garlic has been used throughout history as a medicinal drug and a beneficial spice in cooking. 
The beneficial effects of garlic which have been studied are its anti-oxidant, antibacterial, anti- atherosclerosis, anti-blood 
platelet effects as well as its role in reducing blood glucose and fat. Garlic has many compounds mostly contain a sulfuric 
content such as Di-alkyl Di-sulfide (Alicin), Di alyl Di sulfide (DAS), that caused antioxidant and protective properties.

Materials & Methods: Cyclophosphamide and garlic extract were given to 56 rats for a period of 28 days. The rats were 
weighted and after anesthesia, their testis was taken out and tissue dissections were obtained, Student t-test was applied for 
the statistical analysis.

Results: The results show that cyclophosphamide alone leads to a reduction in body and testis weight, and spermatogenesis 
compared to the control group. In the group that used cyclophosphamide along with garlic extract, as the dose of extract 
increased, the body and testis weight and spermatogenesis increased in the rats. 

Conclusion: It seems, the existing compounds in garlic extract can control active metabolites caused by cyclophosphamide 
and the destructive effect of this drug. Prescribing garlic extract along with cyclophosphamide can possibly be beneficial 
and effective due to the anti-oxidant characteristics of garlic and also its effect on reducing harmful metabolites.

Keywords:  Garlic, Cyclophosphamide, Spermatogenesis,Testis 
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