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چکیده
داروي یککاربامازپین. گردداختالل در فعالیت الکتریکی مغز ظاهر میباشد که بایک اختالل نورولوژیکی میصرع 

قاله بررسی اثر هدف این م. شوداد اختالل در سیستم تولیدمثلی میجایو باعث افزایش استرس اکسیداتیودر دراز مدتضدصرع است که
هاي صرعی تحت درمان با گندم بر روي تستوسترون، پارامترهاي اسپرمی و پراکسیداسیون لیپیدي موشجوانهاکسیدانی روغنآنتی

گروه :شامل. تایی تقسیم شدند8گروه 6طور تصادفی به بهNMRIنژاد بالغ سوري نرموش48در این مطالعه .باشدکاربامازپین می
کاربامازپین + 40تترازول با دوزپنتیلنصرعی شده با ، گروه )تزریق داخل صفاقی(40تترازول با دوزپنتیلنصرعی شده با روهشاهد، گ

تترازول پنتیلنصرعی شده با ، گروه )گاواژ(180کاربامازپین با دوز+ 40تترازول با دوزپنتیلنصرعی شده با ، گروه )گاواژ(30با دوز
+ 40تترازول با دوزپنتیلنصرعی شده با و گروه ) گاواژ(500دوزتکگندم باجوانهروغن+30ازپین با دوزکاربام+ 40با دوز

در پایان دوره ).باشدصورت گرم بر کیلوگرم وزن بدن میها بهواحد دوز(500دوز تکگندم باروغن جوانه+ 180کاربامازپین با دوز
طرفهآنالیز واریانس یکباهاداده.گیري شداندازهپراکسیداسیون لیپیدي و پارامترهاي اسپرمی ، تستوسترون سرممیزان)روز42(تیمار

در این بررسی میزان تستوسترون و .شدگرفتهدر نظر)>05/0P(دارد و سطح معنیتحلیل شدن20SPSSافزارنرمدرتوکیو آزمون
چنین میزان هم. )>05/0P(یافتکاهششاهدزپین نسبت به گروه کننده کاربامادریافتهاي گروهپارامترهاي اسپرمی در

تستوسترون، باعث افزایش گندمجوانهروغناستفاده از .)>05/0P(پیدا کردافزایشهاي مذکور گروهپراکسیداسیون لیپیدي در 
نتایج نشان داد که روغن.ن شدکننده کاربامازپیهاي دریافتنسبت به گروهپارامترهاي اسپرمی و کاهش پراکسیداسیون لیپیدي 

.دهدعوارض کاربامازپین را در حد مطلوب کاهش میگندم باعث بهبود عملکرد سیستم تولیدمثلی شده وجوانه

تستوسترون، پارامترهاي اسپرمیگندم، جوانهکاربامازپین، صرع، روغن:کلمات کلیدي
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مقدمه
مغز است که بههايصرع نوعی اختالل در عملکرد نورون

بینی در فرد اي و غیرقابل پیشصورت رفتارهاي تشنجی دوره
حدود یک درصد از کل ). Holmes ،1991(کند بروز پیدا می

). 2010و همکاران، Arora(جمعیت جهان را درگیر کرده است 
هاي اکسیژن فعال تواند محتواي گونهمدت میطوالنیهايتشنج

)ROS( دهد را در بدن افزایش)Akbas ،2005و همکاران .(
در زنان و مردان مبتال به صرع شایع اختالالت باروري معموالً

هاي اختالالت داراي جنبه). 2013و همکاران، Al Snafi(است
ریز غدد درونروانی و اختالالت-عصبیهاينقصتري، مانندبیش
اختالل عملکرد جنسی شامل ).1982و همکاران،Herzog(است

مردان مبتال از٪20-50نعوظ دردرجنسی و اختاللمیلاهشک
بیش از ). 2013و همکاران، Al Snafi(به صرع ثبت شده است 

اسپرم تحلیلوتجزیهدارايصرعبهمبتالمرداناز90%
مورفولوژيیافته،کاهشاسپرمتعدادجملهازغیرطبیعی،

مکاران، و هTaneja(غیرطبیعی و اختالل در تحرك هستند 
خودي خود ممکن است بر روي غدد بیماري صرع به). 1994
چنین مطالعات نشان داده که هم،ریز تولیدمثل اثر بگذارددرون

و حیوان پس از انسانها و عملکرد تولیدمثلی درسطح هورمون
).1999و همکاران، Edwards(کند تغییر میتمپرولیمبکتشنج

هايصرعدرماندرکهاستروییدا)CBZ(نیکاربامازپ
، جزئی ساده و چندگانههايصرعکلونیک،- تونیکعمومی

و اختالالت روانی مثل بیماري ) عصب سه قلو(دردهاي عصبی 
از نظر ).2013و همکاران، Al Snafi(شوددوقطبی استفاده می

ترکیب محلول در چربی خنثی است کی،نیکاربامازپشیمیایی،
مغزي و غشاهایی دیگر در - تواند از سد خونیمیراحتی که به

ضدتشنجداروهاي ). 2011و همکاران، Afshar(کندبدن عبور 
)AEDs (گناد نیز اثراتی -هیپوفیز- بر روي محور هیپوتاالموس

ریز تولیدمثلی دارند که ممکن است به اختالالت غدد درون
ران، و همکاIsojarvi؛1993همکاران،وIsojarvi(منجر شود 

خصوص تستوسترون در بین ها، بهکمبود آندروژن). 1991
اي بسیار شایع است که خود با مردان مبتال به صرع، عارضه

طبق گزارش .باشدافزایش فراوانی حمالت تشنجی همراه می
بسیاري از پژوهشگران، در مردان مصروع تحت درمان دارویی 

نهایت با بروز یابد که درغلظت تستوسترون آزاد سرم کاهش می
و همکاران، Backstrom(خواهد بود توامجنسیناتوانیهاينشانه

افزایش دوز کاربامازپین ).1990و همکاران، Isojarvi؛ 1990
هاي شود که از فعالیت همه آنزیمباعث استرس اکسیداتیو می

کاربامازپین مدتطوالنیمصرف. کندجلوگیري میاکسیدانیآنتی
اکسیدانی و اکسیدانی هاي آنتیدل بین سیستمباعث عدم تعا

شود که باعث افزایش قابل توجهی استرس اکسیداتیو بدن می
کاربامازپین باعث استرس اکسیداتیو از طریق تولید . شودمی

. شودیم) ROS(فعالهاي اکسیژنهاي آزاد و گونهرادیکال
ROS از طریق سوخت و ساز اکسیداتیو بدن تولید و به
هاي سلولی مانند میتوکندري، شبکه آندوپالسمی ومولکولماکر

. شونددر نهایت منجر به مرگ سلولی میو زدهو غیره آسیب
مالون دي آلدئید محصول نهایی پراکسیداسیون لیپیدي و ناشی 

استغشاي سلولی یا زیر سلولی وROSنیباز تعامل 
)Santhrani ،زیستیگر نشانعنوان بهکه،)2013و همکاران

لیپیدهاي . حساس براي استرس اکسیداتیو شناخته شده است
ید را تولید نمایندئآلددياکسید شده قادر هستند مالون

)Lykkesfeldt ،2007.(چنین یکی از فاکتورهاي موثر در هم
اکسیداتیو ناشی از استرساسپرم،تحركنقص عملکرد و کاهش

) ROS)Reactive Oxygen Speciesفعالهاي اکسیژن گونه
با احتماالROSًهاي فراوانی نشان دادند که پژوهش. است

poly UnsaturatedFattyاشباعغیرچربهاياسیدپراکسیداسیون

Acid)PUFA (میانی اسپرم، اکسیداسیون در ناحیه سر و قطعه
موجب آن تغییر مورفولوژي اسپرم، اسپرم و بهMDAوپروتئین 

دارداساسینقشاسپرمعملکردکاهش تحرك اسپرم در نقص
)Makker؛2009همکاران،وAitkenبنابراین .)2006همکاران،و

پالسمایی غشاياشباعغیرچرباسیدهايبهآزادهايرادیکالحمله
اسپرم و پراکسیداسیون لیپیدي، منجر به کاهش انسجام غشاي 

).Shabanegh ،2014و Ko(شوداسپرم میDNAآسیبواسپرم
هاي در سلولاحتمالی داروهاي ضدتشنجاثرات مستقیم 

این داروها شود زیراو اسپرم نیز باید در نظر گرفته دودمانه زایا
از سد شود میفرض و در نتیجههستند ربی محلول چدربسیار
وChen(کنندمیعبورسازمنیهايلولهبهايبیضهخونی

ساز هاي اسپرمآسیب بافتی به اپیتلیوم لوله).1992همکاران، 
از بلوغ شروع شده و تا بلوغ دوام قبلCBZمصرفناشی از 

بررسی تولید درکاهشموجباین آسیب بالغ،جانوراندر.یابدمی
دیگردآسیب به روند اسپرماتوژنز بر دال ) DSP(اسپرمروزانه 

)DeOlivaوMiraglia،2009(. مطالعات بالینی و تجربی مختلف
رويداروهاي ضدتشنجکاربامازپین و دیگر مربوط به اثرات

طور عمده تغییرات ها بهآن. جام شده استانمثل مردانتولید
جمله کاهش تحرك ازغ، لونی در مرحله بهورمونی و تغییرات م

را اسپرم، تغییرات مورفولوژیکی اسپرم و کاهش غلظت اسپرم
و همکاران،Chen؛ 1999و همکاران، Soliman(ند انشان داده
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استرس اثراتکاهشبرايروشچندینهاسلول).1992
طوربهیاکنندمیترمیمراآسیبیاهاسلولدارند،اکسیداتیو

هاياکسیدانآنتیطریقازراپرواکسیداتیووضعیتقیممست
غیرو)کاتاالزوپراکسیدازتیوندیسموتاز،گلوتاپرواکسید(یمیآنز
.دهندکاهش می) ، فالونوئیدها و غیرهCوEهايویتامین(یمیآنز

هايگونهوآزادهايرادیکالغیرآنزیمیوآنزیمیهاياکسیدانآنتی
وEl-Hameed(کنندمیيسازپاكرا(ROS)اکسیژنفعال

).2013،همکاران
Eنیتامیوگندم، منبع غنی و بسیار خوبی از جوانهروغن 

طور عمده هاي چرب غیراشباع، بهی، توکوفرول و اسیدعیطب
، Aهاي اسید و ویتامینلینولئیک-α،اسیداسید، لینوائیکاولئیک

D،1B،2B ،3B6وBباشد یم)Irmak وDunford ،2005 .(
اشباعو اسیدچرب اشباع نشده چندینروغن جوانه گندم حاوي

، Dunfordو Eisenmenger(است٪64و٪81نرخباترتیببهشده
از این اسیدهاي چرب، ).2006و همکاران، Zacchi؛ 2008

رابطه با اثر ضدالتهابی آن، باعث کاهش اسید آلفا لینولنیک، در
داراينتیجه،دروشودمیدازیاکسNADPHتیفعالو O-2دیتول

). 2012همکاران،وAlessandri(استاکسیدانیآنتیفعالیت
چنین روغن همایندرموجودفنلیترکیباتکهاستشدهمشخص
مطالعات نشان ). 2013و همکاران،Niu(اکسیدانی دارنداثر آنتی

سریع محتواي افزایشبهجوانه گندم دهد که مصرف روغنمی

و شود میو طحال ها ها، کلیهمغز، کبد، قلب، ریهدرEویتامین 
دهدها میها و بافتاین اندامبهقويبسیاراکسیدانیآنتیحفاظت

)Megahed،2011(.سطح تستوسترون بررسیمطالعهاینازهدف
هاي صرعی اسپرمی در موشفاکتورهايوآلدئیدديمالونسرمی،

اکسیدان طبیعی بر ن با کاربامازپین و تاثیر یک آنتیتحت درما
.باشدعوارض جانبی بیماري صرع و داروي کاربامازپین می

هاشمواد و رو
باشد که در سال این مطالعه از نوع تحقیقی کاربردي می

شناسی دانشکده علوم خانه حیوانات گروه زیستدر1392
هاي سوري ین مطالعه، از موشدر ا. دانشگاه ارومیه انجام گرفت

. استفاده شدگرم25-30محدوده وزنیدرNMRIنژادنر 
ساعت 12ساعت تاریکی و 12ها تحت شرایط استاندارد، موش

) گراددرجه سانتی23±2(اتاق شدهکنترلدمايروشنایی در
طورآزاد به آب وغذاداري شدند و طی مدت پژوهش بهنگه

مطالعه کلیه موازین اخالقی کار با در این . دسترسی داشتند
حیوانات آزمایشگاهی طبق قوانین مصوب کمیته اخالق در 

6طور تصادفی در حیوانات به. هاي پزشکی رعایت شدپژوهش
).1جدول(گرفتندتایی قرار 8گروه 

ها و تیمارهاي استفاده شده در این مطالعهگروه: 1جدول 
)روز(ماریتمدت تیمار                  هاگروه
PO(42(کننده سالین، کنترل دریافت1
IP(42(گرم بر کیلوگرم، میلی40دوز با ) PTZ(کننده پنتیلن تترازول کنترل صرعی دریافت2
PO(42(گرم بر کیلوگرم، میلی30ا دوز کاربامازپین ب+گرم بر کیلوگرممیلی40)PTZ(صرعی شده با 3
PO(42(گرم بر کیلوگرم، میلی180کاربامازپین با دوز +گرم بر کیلوگرممیلی40)PTZ(صرعی شده با 4

گرم بر کیلوگرم، میلی30کاربامازپین با دوز +گرم بر کیلوگرممیلیPTZ(40(صرعی شده با 5
)PO(+گرم بر کیلوگرم، یلیم500گندم با دوز جوانهروغن)PO(42

+)PO(گرم بر کیلوگرم، میلی180کاربامازپین با دوز +گرم بر کیلوگرممیلی40)PTZ(صرعی شده با 6

PO(42(گرم بر کیلوگرم، میلی500گندم با دوز جوانهروغن

سیگماي (تترازول پنتلینشیمیایی،کیندلینگایجادجهت
وگرم در نرمال سالین حل لگرم بر کیمیلی40مقدار به)انگلستان
بار و در ساعت یک48روش تزریق داخل صفاقی، هر شده و به

20مدت پاسخ تشنجی حیوان به.ها تزریق شدبه موشنوبت13
حاصلتشنجیرفتار،)1972همکاران،وRacine(مشاهدهدقیقه

) 1992(ان همکاروBeckerمعیارهايبراساسPTZتزریقاز

گرم بر کیلوگرم پنتلین میلی40تزریق).2جدول(بندي شدطبقه
هایی که که موشطوريتترازول باعث القاي تشنج گردید، به

دریافت کرده بودند تمام معیارهاي ذکر شده در PTZفقط 
مطالعهایندر. پیش رفتند5را نشان دادند و تا مرحله 2جدول

تزریقسهدرکه(Full kindle)کاملکیندلینگحیواناتازفقط
. شددادند، استفادهنشانپنج تشنج راوچهارمراحلمتوالی
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. استفاده شد)CBZ(کاربامازپینجهت کنترل و درمان صرع از
در موش مطالعه شده ) نوارتیس سوئیس(CBZدوز از 3قبالً 

وSullivan()گرممیلی10انسانیدوزبرابر3،9،18(بود
McElhatton ،1977 ( و سپس حداقل)و حداکثر )گرممیلی30

مقدار . ها انتخاب شددر موشCBZدوز براي) گرممیلی180(
صورت هبروز42مدتو بهشدهحلسالیننرمالدرشدهبرآورددوز

از روغن CBZبراي جبران عوارض . ها داده شدگاواژ به موش
باهمراهکهشدادهاستف)گرگاناسانسگیاه(گندمجوانه

روز به 42مدت بهطور خالص هو بصورت گاواژهکاربامازپین ب
.ها داده شدموش

رفتارهاي تشنجی حیوان براساس معیار: 2جدول 
جزئیاتهامرحله
بدون پاسخ0مرحله 
هاانقباض عضالت صورت و گوش1مرحله 
انتشار موج انقباضی به سرتاسر بدن2مرحله 
هاي میوکلونیک و ایستادن روي دو پاپرش3مرحله 
کلونیک و افتادن به پهلو-حمالت تونیک4مرحله 
کلونیک عمومی-افتادن به پشت و حمالت تونیک5مرحله 

: هاي سفید آزمایشگاهی و تهیه اسپرمتشریح موش
هاي صحرایی آزمایش، در انتهاي دوره آزمایش موش42در روز 

هوشی حیوانات جهت بی. عت از غذا محروم ماندندسا12مدتبه
بعد از . صورت تزریق استفاده شدگرم کتامین بهمیلی80از 

هاآنهوش بودن حیوانات، قسمت تحتانی شکم اطمینان از بی
توسط برش جراحی شکافته شد و اپیدیدیم و بیضه هر دو 

در مرحله . قسمت چپ و راست از بدن حیوانات خارج گردید
داخل محیط کشتوشدهجداهاقسمتسایردم اپیدیدیم ازبعد

Nutrient mixature F10 Hamداده شده تا از خون شستشو
لیتر میلی1دیش حاوي در پتريبافت اپیدیدیم را. عاري شوند

گرم بر میلی4ترکیب باHuman Tubal Fluidکشتمحیط 
و توسط شددادهقرارPhosphate buffered salineلیترمیلی

هم زدن لوله در هبعد از ب. تر خرد گردیدقطعات کوچکقیچی به
دقیقه 30مدت درصد بهCo5 2گراد ودرجه سانتی37دماي 

ها خارج و در محیط پخش دقیقه اسپرم30بعد از . انکوبه شد
هایی از اسپرم1:100هم زده و رقت ها را بهسپس لوله. شدند

ها از و اسپرمم گرفته شده بودند تهیهکه از ناحیه دم اپیدیدی
نظر تعداد، درصد تحرك و درصد قابلیت زیست مورد بررسی 

آنالیز اسپرم براساس معیار سازمان بهداشت جهانی . قرار گرفت
).WHO ،1999(انجام شد 

براي ارزیابی قابلیت زیست اسپرم، : درصد اسپرم زنده
میکرولیتر از محلول 10میکرولیتر از نمونه اسپرم را با10

دقیقه 1مخلوط نموده و به فاصلهکاملطورائوزین و نیگروزین به
درصد x40نمایینوري با بزرگمیکروسکوپپس از گذاشتن زیر

رنگ زنده بیهاياسپرمگرفتقراربررسیموردهاآنزیستقابلیت
همکاران،وWyrobek(بودندگرفتهرنگ،مردههاياسپرمو

1983.(
میکرولیتر از محلول رقیق شده 10: درصد تحرك اسپرم

ها از لحاظ سپس اسپرمحاوي اسپرم را روي الم قرار داده و
رصد تحرك دست آوردن دبراي به. درصد تحرك بررسی شدند

روي الم بررسی x400نمایی زرگمیدان میکروسکوپ با ب10
میدان دید 10هاي متحرك در شد و سپس میانگین کل اسپرم

).Kilarkaje ،2008(شدبیان تحركدرصدعنوانبهمیکروسکوپ
جهت شمارش اسپرم از الم نئوبار : شمارش اسپرم

که یک قطره از محلول روي الم ریخته صورتبدین. استفاده شد
شد و المل سنگی از قبل بر روي آن قرار داده شده و در زیر 

جهت اطمینان و کاهش .ردیدندگها شمارشمیکروسکوپ اسپرم
موجود در ) ايخانه16قسمت(احتمال خطا هر چهار بخش 
ها محاسبه و سپس میانگین آنروي الم نئوبار شمارش شده

عنوان تعداد ضرب گردید تا به106شد و عدد حاصل در عدد 
).Kilarkaje ،2008(کل اسپرم منظور شود 

بررسیمنظوربه:تستوسترونسرمیغلظتسنجش
سپس . هاي خونی از قلب گرفته شدنمونهسطح تستوسترون

هاي سرمی تهیه ونهمنشده و ) دقیقه5دردور3000(فوژیسانتر
سرم با روش رادیوایمنواسیدرتستوسترونهورمونسطحوشدند

2010Elecsysو دستگاه )رانیاپیشتاز طب، (با استفاده از کیت 

وJahromy(گرفتانجامنسانسلومیالکتروکمیروشبه
Moghadam ،2014.(

جهت بررسی : سنجش میزان پراکسیداسیون لیپیدي
هوش شدند صورت عمیق بیآزمایشات بیوشیمیایی حیوانات به

ها جدا و تا زمان انجام آزمایشات در و سپس بافت بیضه آن
در روز آزمایش . داري شدندگراد نگهدرجه سانتی- 80فریزر 

موالر 05/0گرادهاي بیضه در بافر فسفات صفر درجه سانتیبافت
سپس . هموژنیزه گردید) W/V(% 10و با غلظت =7/4PHبا

و مایع رویی جهت شدسانتریفوژg1000دورباحاصلهايمحلول
سنجش میزان محصوالت پراکسیداسیون لیپیدها مورد استفاده 

با استفاده از ) MDA(سطوح پراکسیداسیون لیپیدي. قرار گرفت
. گیري شداندازه) Cheeseman)1990وEsterbauerروش
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آلدئیدديدرجه پراکسیداسیون لیپیدي بر مبناي تشکیل مالون
پراکسیداسیوننهاییمحصولآلدئیدديمالون.شودمیتعیین

و تولید هشدوارد واکنش اسیدتیوباربیتوریکباواستاسیدچرب
اسپکتروفتومتریکگیرياندازهروش،اساس.مایدنمیرنگیکمپلکس

میکرولیتر از بافت 150بدین منظور . باشدرنگ ایجاد شده می
TCA( ،10(میکرولیترتري کلرواستیک اسید300هموژنه به 

4دور در دماي g1000دقیقه با10مدت درصد اضافه و به
مایع میکرولیتر از300به . گراد سانتریفوژ گردیددرجه سانتی

درصد اضافه 67/0اسید میکرولیتر تیوباربیتوریک300رویی، 
بعد از . دقیقه در بن ماري جوش قرار گرفت20مدت شد و به

-MDAخنک شدن محلول یک رنگ صورتی ناشی از واکنش

TBAو جذب محلول صورتی رنگ در طول موج شودظاهر می
ضریبکمکآلدئید به ديمیزان مالون. نانومتر قرائت شد535

صورت میکرومول بر گرم آلدئید محاسبه و بهديمالونجذبی
).Cheeseman ،1990و Esterbauer(بافت بیان شد

آماريآزمونباحاصلهايداده: آماريتحلیلوتجزیه
توکیآزمونسپسوتحلیلوتجزیهطرفهیکواریانسآنالیز
دارشد و سطح معنیادهاستفاختالفدارايهايگروهتعیینبراي

)05/0(P<شدگرفتهدر نظر.

نتایج
زنده نشان داد که میانگین هاياسپرمهاي درصدآنالیز داده

شاهدگروه صرعی در مقایسه با گروه درهاي زنده درصد اسپرم
کنندهدریافتصرعیهايگروه.بودیافتهداريمعنیکاهش

و گروه شاهدداري را نسبت به گروه معنیکاربامازپین، کاهش 
هاي صرعی دریافت چنین در گروههم. صرعی نشان دادندکنترل

داري کننده کاربامازپین و روغن جوانه گندم، افزایش معنی
هاي صرعی دریافت کننده کاربامازپین مشاهده نسبت به گروه

).1شکل(>P)05/0(شد 
صرعی در شاهدگروه درمیانگین درصد تحرك اسپرم 

از طرفی درصد . داري یافتکاهش معنیشاهدمقایسه با گروه 
کننده کاربامازپین دریافتصرعیهايگروهدراسپرمتحرك

صرعی شاهدو گروه شاهدداري را نسبت به گروه کاهش معنی
کننده هاي صرعی دریافتعالوه بر آن در گروه. نشان دادند

داري نسبت به گندم افزایش معنیکاربامازپین و روغن جوانه
>P)05/0(شدمشاهدهکاربامازپینکنندهدریافتصرعیهايگروه

).2شکل(

صرعی در شاهدگروه دراز مقایسه میانگین تعداد اسپرم 
میانگین . داري مشاهده شدکاهش معنیشاهدمقایسه با گروه 

امازپین در کننده کاربهاي صرعی دریافتتعداد اسپرم در گروه
داري را صرعی کاهش معنیشاهدو گروه شاهدمقایسه با گروه 

کننده کاربامازپین و هاي صرعی دریافتدر گروه. نشان دادند
هاي صرعی داري نسبت به گروهروغن جوانه گندم افزایش معنی

).3شکل(>P)05/0(کننده کاربامازپین مشاهده شد دریافت
شاهدتستوسترون در گروه ورمون میانگین ه،4شکلطبق 

در داري یافت وکاهش معنیشاهدصرعی در مقایسه با گروه 
کننده کاربامازپین در مقایسه با گروه هاي صرعی دریافتگروه

داري مشاهده شد اما فقط گروه صرعی کاهش معنیشاهد،
گرم بر کیلوگرم با میلی180کننده کاربامازپین با دوز افتیدر

چنینهم. داري را نشان دادصرعی اختالف معنیشاهدگروه 
کننده کاربامازپین صرعی دریافتايهههورمون در گرواینمیزان

هاي صرعی دریافت همراه روغن جوانه گندم نسبت به گروهبه
عالوه بر . را نشان دادندداريکننده کاربامازپین افزایش معنی

گرم میلی30دوز باکننده کاربامازپینصرعی دریافتآن گروه 
صرعی شاهدبا گروه همراه روغن جوانه گندمبهبر کیلوگرم

صرعی دریافتداري را نشان داد اگرچه گروه اختالف معنی
همراه بهگرم بر کیلوگرممیلی180با دوز کننده کاربامازپین
نسبت به کنترل صرعی افزایش یافته بود اما روغن جوانه گندم 

پراکسیداسیونمیزانمیانگین.>P)05/0(نبوددارمعنیافزایشاین
که میزان دهدمینشانشاهدهاي تحت تیمار و در گروهلیپیدي 

کنندهدریافتصرعیهايگروهدرلیپیديپراکسیداسیون
داشت اما شاهدداري نسبت به گروه کاربامازپین کاهش معنی

روه داري نسبت به گفقط در دوز باالي کاربامازپین کاهش معنی
میزان پراکسیداسیون لیپیدي چنینهم.شدمشاهدهصرعیشاهد

همراه روغن کننده کاربامازپین بهصرعی دریافتهايگروهدر 
به که طوريکاهش قابل توجهی مشاهده شد بهجوانه گندم

کننده صرعی دریافتولی تنها در گروه نزدیک بودشاهدگروه 
کاهش وغن جوانه گندم همراه ربهبا دوز پایینکاربامازپین

کننده دریافتو گروه صرعی شاهد داري نسبت به گروه معنی
.)5شکل(>P)05/0(با دوز پایین مشاهده شد کاربامازپین
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دار عنیاختالف آماري مردیف دارايدر هرحروف غیریکسان.شاهدهاي مختلف آزمایشی و گروه در گروهدرصد اسپرم زندهنمودار میانگین : 1شکل
روغن جوانه گندم: WGO،کاربامازپین: CBZ،پنتیلن تترازول: PTZشاهد، : C.اندنشان داده شدهMean ± SDحسب ها برداده.باشندمی>P)05/0(در سطح

اختالف آماري ايیکسان در هر ردیف دارحروف غیر.شاهدهاي مختلف آزمایشی و گروه در گروهدرصد تحرك اسپرم میانگین نمودار : 2شکل
روغن جوانه گندم:WGO،کاربامازپین: CBZ،پنتیلن تترازول: PTZ،کنترل: C.اندنشان داده شدهMean ± SDها برحسبداده.باشندیم>P)05/0(دار در سطح معنی

دار در اختالف آماري معنیدر هر ردیف دارايحروف غیریکسان.شاهدهاي مختلف آزمایشی و گروه در گروهتعداد اسپرم نمودار میانگین : 3شکل 
جوانه گندمروغن: WGO،کاربامازپین: CBZ،پنتیلن تترازول: PTZ،کنترل: C.اندداده شدهنشانMean ± SDحسبها برداده.باشندمی>P)05/0(سطح 
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اختالف آماري حروف غیر یکسان در هر ردیف داراي.شاهدهاي مختلف آزمایشی و گروه در گروهتستوسترونمودار میانگین هورمون ن: 4شکل 
روغن جوانه گندم: WGO،کاربامازپین: CBZ،پنتیلن تترازول: PTZ، کنترل: C.اندنشان داده شدهMean ± SDها برحسبداده.باشندمی>P)05/0(ح دار در سطمعنی

اختالف آماري دارايحروف غیریکسان در هر ردیف.شاهدي مختلف آزمایشی و گروه هاگروهدرلیپیدي پراکسیداسیوننمودار میانگین : 5شکل
روغن جوانه گندم: WGO،کاربامازپین: CBZ،پنتیلن تترازول: PTZ،کنترل: C.اندنشان داده شدهMean ± SDها برحسبداده.باشندمی>P)05/0(دار در سطح معنی

بحث
ع ناشی از کیندلینگ با پنتلین تترازول صراثرايمطالعهدر

نشان داد که ،ها و پارامترهاي اسپرمی بررسی شدبر هورمون
گرم بر میلی40در دوز PTZتوسط کیندلینگ با شدهصرع القا
. شودمیتستوسترونوLHکاهش در غلظت سرمیباعثکیلوگرم

هاي سلولبرPTZعلت اثرگذاريتواند بهمیLHاحتماالً کاهش
هستند، LHقدامی هیپوفیز که مسئول تولیدبخشدرلوتئوتروپ

هاي نیز داراي اثرات کاهشی بر فعالیت سلولLHکاهش. باشد
استتستوسترونترشحکاهشنتیجهدروبیضهالیدیگ

)Mokhtari ،2005و همکاران.(

اختالالت عصبی که منجر به حمالت صرعی در احتماالً
تغییراتی GnRHضربانیترشحالگويدرشوندمیکلیمبیسیستم

اثر گذاشته FSHوLHکنند که این تغییرات بر ترشحایجاد می
Meo(شود ریز میوسیله باعث ایجاد اختالالت غدد درونو بدین

صرع تمپورال خود ممکن است با تغییرات ). 1993و همکاران، 
ممکن است گنادوتروپین و سطح تستوسترون همراه باشد که 

هاي اسپرم در مردان بر کیفیت اسپرم اثر بگذارد و ناهنجاري
و همکاران، Stoffel-Wagner(مبتال به صرع را توضیح دهد

صرع جزئی و کانونی ممکن ).1986و همکاران، Herzog؛1998
عالوه بر این کاربامازپین . است بر مورفولوژي اسپرم اثر بگذارد

تحرك ضعیف اسپرم در مردان نیز با کاهش غلظت اسپرم و
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هاي این یافته). 2004و همکاران، Isojarvi(صرعی مرتبط است
باعث کاهش تستوسترون، ) PTZ(پژوهش نشان داد که صرع با
هاي تایید یافتهدر.شودزنده میتحرك اسپرم و درصد اسپرم

که در بیماران نشان دادند)2003(و همکارانRosteمطالعه،این
چنین باعث یابد و همبه صرع، تحرك اسپرم کاهش میمبتال

و Tanejaعالوه بر این.شودایجاد اختالل در سر اسپرم می
گزارش دادند که باروري در مردان مبتال به )1994(همکاران 

نشان دادند )2013(و همکاران Rodrigues.یابدمیکاهشصرع
ازجمله پروتئولیز ییبیوشیمیافرآیندهايانواعتولیدباعثPTZکه

تواند به که میشودمیNOومانند سوپراکسیدROSو انتشار
اکسیدانیآنتیدفاعکاهشبهو منجربزندآسیبپروتئینوهاچربی
.شود

هايپراکسیداسیونمیزانمطالعات دیگر نشان دادند که
Malondialdehyde(آلدئیدديمالونمانندلیپیدي (MDA)(رد

افزایش شاهدنمونه خونی افراد مصروع نسبت به افراد گروه 
دهنده که نشاندست آمده از این پژوهشهکه با نتایج ب،یابدمی

باشد، مطابقت میبیضهبافتدرآلدئیدديافزایش میزان مالون
).2002و همکاران، Turkdogan(دارد

کاربامازپین در تحقیق حاضر نشان داده شده که درمان با 
دوز باال موجب کاهش سطح هورمون تستوسترون ویژه درهب

همکاران وLeskiewiczهايحاضر با یافتهپژوهشنتایج.شودمی
که نشان دادند هم تشنج و هم طوريمطابقت دارد به)2008(

دارد اختالالتی را در سیستم هورمونی احتمالضدتشنجداروهاي
کلسیم و سدیم هاي ي ضدصرع، کانالاکثر داروها.کنندالقا

آنتاگونیک گلوتامات و هاي را متوقف و گیرندهوابسته به ولتاژ
بعضی از حالبا این .کنندک را تقویت میانتقاالت گابائرژی

ها از طریق ممکن است بر متابولیسم هورمونصرع داروهاي ضد
بگذارندتاثیر450Pکرومسیتوایزوآنزیمتحریکیامهار

)Leskiewicz ،2008و همکاران.(
مانندکبديهايآنزیمالقاکنندهضدتشنجداروهاي

سطح گلوبولین افزایش با) PHT(توئینفنیو)CBZ(کاربامازپین
کاهش مقدار و) SHBG(جنسیهاي متصل شونده به هورمون

همکاران، وIsojarvi(مرتبط هستندبافتدسترسدرآزادآندروژن
)2008(و همکارانHerzog).1990همکاران،وIsojarvi؛1991
مانندآنزیمالقاکنندهضدتشنجداروهايکهکردندگزارش

سطح گلوبولین باعث افزایش فنوتوئینکاربامازپین وفنوباربیتال،
در نتیجه موجب وSHBG جنسیهاي متصل شونده به هورمون

باعث کاهش شده و450Pتحریک آنزیم آروماتاز و سیتوکروم
.شودسطح تستوسترون فعال زیستی می

باعثکاربامازپینمصرفشدهانجاممطالعاتبهباتوجه
هاي هاي آزاد و گونهاسترس اکسیداتیو از طریق تولید رادیکال

) Miraglia ،2009و De Oliva(شودیم) ROS(فعالاکسیژن 
پراکسیداسیون نهاییفرآوردهکهآلدئیدديمالونافزایشآنپیدرو

و Pascoe(است ROSهاي اکسیژن فعاللیپیدي توسط گونه
ROSتوان به این نتیجه رسید که تولیدمی) 1987همکاران، 

شود که باعث توقف سیکل سلولی و افزایش فرآیند آپوپتوز می
چنین کاهش بدین ترتیب باعث کاهش تولید روزانه اسپرم و هم

؛2007همکاران،وFukushima(دشومیاسپرمکلیتعداد
Kobayashi ،؛2001و همکارانGeorge ،1986و همکاران.(

نشان داد که یک )2001(همکارانوKobayashiمطالعات
هاي اسپرم زنده و فعال در ارتباط کاهش مستمر در تعداد سلول

چنین در مطالعات دیگر هم.وجود داردROSبا افزایش مقدار
مایعکیفیتوکمیتکاهشباعثROSولیدتمشخص شد که

و با افزایش دادن نفوذ) 2007و همکاران، Fukushima(منی 
و Chitra(شود میاسپرمحیاترفتندستازباعثسلولیپذیري

و Caoمطالعات).2003و همکاران، Fujii؛2003همکاران، 
اکسیداتیو،نشان دادند که با افزایش استرس)2004(همکاران

هاي هاي آنزیمی و غیرآنزیمی مهم در سلولاکسیدانسطح آنتی
یابد و باعث کاهش سنتز و ترشح الیدیگ کاهش می

شود و عامل موثري جهت اختالل در تستوسترون می
هاي دار در تعداد اسپرماسپرمیوژنز و به تبع آن کاهش معنی

کاربامازپین با تغییرات در کیفیت منی .باشداپیدیدیمی می
اند که چنین مطالعات اخیر نشان دادههمراه است و هم

کاربامازپین با کاهش تحرك اسپرم و افزایش فراوانی اسپرم با 
و همکاران، Chen(مورفولوژي غیرطبیعی در مردان همراه است

1992.(
هاي آزاد اکسیژن ها در معرض گونهقرارگیري تمام سلول

)ROS (که سطح اما زمانی،دباشامري بسیار طبیعی میROS

ها در به عدم تعادل در میزان اکسیدانتمنجرافزایش پیداکند و
گردد ها شود، استرس اکسیداتیو ایجاد میاکسیدانتمقابل آنتی

)Said دلیل محلول بودن در کاربامازپین به). 2004و همکاران
Afshar(کندهاي زیستی عبور میراحتی از سطح غشاچربی به

بنابراین غشاي فسفولیپیدي اسپرم تحت ، )2011همکاران، و 
گرددپراکسیداسیون لیپیدي ایجاد میوگرفتهقرارROSتنش 

)Nabelaسنجش میزان تولید مالون). 2010همکاران،و
عنوان یک تست تشخیصی در رخ دادن به)MDA(آلدئید دي

صل از شود و نتایج حاپراکسیداسیون لیپیدي در نظر گرفته می
دهد که تجویز تحقیق ما این نکته را به خوبی نشان می



1395تابستان، 2، شماره هشتمسال پژوهشی محیط زیست جانوري    فصلنامه علمی 

61

کاربامازپین با افزایش دوز مصرفی، منجر به افزایش 
. گرددپراکسیداسیون لیپیدي می
باعث برهم خوردن )MDA(آلدئید ديافزایش تولید مالون

عنوان یک عامل تهدیدنتیجه بهسیالیت غشاي اسپرم و در
و همکاران Evenson(گرددوري محسوب میکننده در بار

اند کهقبلی نشان دادهمشاهداتراستا،در این.)2000
پراکسیداسیون لیپیدي حاصل از استرس اکسیداتیو موجب از 

داخل سلولی و بنابراین کاهش حرکات ATPدست رفتن سریع
). Bilaspuri ،2010و Bansal(شود و قابلیت حیات اسپرم می

ها اجزاء غشاء اسپرماز پراکسیداسیونغییرات ناشیتچنینهم
و در نهایت Na+/K+-ATPaseپمپکاهش فعالیتمنجر به

دنبال به. شودمیاسپرمهايافت شدید در قدرت تحرك سلول
در دخیلهاي یونی غشاء و آنزیمتبادل فرایندهاياختالل در

هايفعالیت و تحرك سلولمیزان تراوائی غشا، ازاثر تغییردرآن،
و Verma؛ 2000و همکاران، Woo(شوداسپرم کاسته می

Kanwar ،1999(،هاي قبلی که پژوهش حاضر مطابق با یافته
.باشدمی

استفاده از روغن جوانه گندم همراه با کاربامازپین موجب 
در سطح سرمی تستوسترون، تحرك اسپرم، دارمعنیافزایشیک

آلدئید ديپرم زنده، تعداد اسپرم و کاهش میزان مالوندرصد اس
ه کننده کاربامازپین شده و مقادیر بهاي دریافتنسبت به گروه

تواند به این باشد و این میمیشاهددست آمده نزدیک به گروه 
گندم داراي باالترین محتواي روغن جوانهدلیل باشد که 

ویژه باالترین هبها،توکوفرول در بین همه سبزیجات و روغن
از%60دهندهنشانکه)Eویتامین(لفا توکوفرولآمحتواي 

اکسیدانی قوي ماده آنتییکEویتامین. باشدکل میمحتواي
مهار وسیلههها در برابر استرس اکسیداتیو باست که از بافت
و El-Marasy(کندهاي سمی محافظت میمستقیم رادیکال

علت حاللیت در یا آلفاتوکوفرول بهEینویتام. )2012همکاران، 
بر روي پارامترهاي ROSتواند مانع از اثرات تخریبیچربی می

چون یک مولکول .)1994،و همکارانAitken(اسپرم شود 
تواند دو اکسیدان شکننده زنجیر میعنوان یک آنتیتوکوفرول به

هاي یرهلیپید و در نتیجه دو واکنش بالقوه زنجپروکسیلرادیکال
و Wolf؛2001و همکاران، John(پراکسیداسیون را مهار کند 

دهد که چنین نتایج دیگر نیز نشان میهم). 1998همکاران، 
شود آلفاتوکوفرول باعث تحرك و افزایش زنده ماندن اسپرم می

عالوه بر این اثرات این ماده نسبت به غلظت آن متفاوت است 
اکسیداتیو دارد کوفرول اثراتکه غلظت باالي آلفاتوطوريبه

اکسیداتیواثرات آنتیدارايآنپایینهايکه غلظتدرصورتی
).1995و همکاران، Brezezinska-Slebodzinska(باشدمی

هاي استرس اکسیداتیو درمنجر به واکنشEکمبود ویتامین
در سنتز تستوسترون و اسپرماتوژنز کاهشنتیجهدروبیضهبافت
هاي چنین با افزایش آنزیمهم). 2004همکاران،وAziz(گرددمی

، Clarksonو ROS)Aitkenاکسیدانی و کاهش تولیدآنتی
آلکواکسیلو)•RO(هاي پروکسیلحذف رادیکال) 1987

)ROO•()Zhou ،اپیدیدیم را در برابر ،)2006و همکاران
کند و از این طریق باعثپراکسیداسیون لیپیدها محافظت می

ها را پراکسیداسیون چربیEویتامین. شودافزایش باروري می
و Gavazza(در میتوکندري و میکروزوم بیضه مهار کرده

Catala ،2006؛Lucesoli وFraga ،1999 ( اثرات مخرب
دهد زا را کاهش میاسترس اکسیداتیو ناشی از عوامل استرس

هبودباکسیدان با افزایش کیفیت اسپرم، باعثاین آنتی
؛2006همکاران،وZhou(شوندپارامترهاي مختلف باروري می

Senthil kumar ،2004و همکاران .(Zhuو همکاران)2007(
والتهابیهورمونیتغییراتسمیت،ازE ویتامینکهدادندنشان
) 2011(و همکاران Fattah.کندجلوگیري میتناسلیهايبافت

اکسیدانی افزایش الیت آنتینشان دادند روغن جوانه گندم فع
ها را تقویت و پراکسیداسیون لیپیدي را کاهش می یافته موش

دهد که باعث حفاظت در برابر استرس اکسیداتیو شده و ممکن 
را حفظ و اختالالت سوخت و کبداست یکپارچگی اعمال بافت

دست هچنین در اثبات نتایج بهم. ساز بدن را به حداقل برساند
ن پژوهش نشان داده شده مصرف روغن جوانه گندم آمده از ای

ترکیبات فنلی و کاروتنوئیدها است ، Eکه حاوي ویتامین
هاي کند و رادیکالاکسیدان طبیعی عمل میعنوان یک آنتیبه

آزاد در غشاهاي سلولی را جاروب کرده و از پراکسیداسیون 
و همکاران،El-Hameed(کندسلول محافظت میغشايلیپیدي
امروزه نقش کهEویتامین). 2011و همکاران، Fattah؛ 2013

هاي آزاد اکسیدانی آن اثبات شده، به مهار آسیب رادیکالآنتی
در غشاء حساس بیضه و کاهش پراکسیداسیون لیپیدي در بافت 

Eبنابراین ویتامین،کندآلدئید کمک میديبه وسیله مالون

ئید را کاهش داده و سطح آلدديمیزان قابل توجهی مالونبه
).2006و همکاران، Ebisch(دهدگلوتاتیون را افزایش می

توان نتیجه گرفت که روغن طور میاز این پژوهش این
اکسیدان طبیعی که منبع غنی از عنوان یک آنتیهبجوانه گندم

اثرات مفیدي در پیشگیري از تغییرات باشد، میEویتامین
ولیپیديپراکسیداسیونسرمی،تستوسترونحایجاد شده در سط
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دارويمصرفوصرعبیماريجریاندرپارامترهاي اسپرمی
جوانه گندم بنابراین روغن،کاربامازپین داشته باشدضدصرع

هاي آزاد از تغییرات اکسیدان با مهار رادیکالعنوان یک آنتیبه
شود،ایجاد شده که موجب نقص در سیستم تولیدمثلی می

.جلوگیري کند

و قدردانیشکرت
نامه بوده و کد ثبت پروپوزال این مقاله مستخرج از پایان
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