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 های حاصل از لقاح آزمایشگاهي در موش سوریمتعاقب آن رشد جنین
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 چکیده
این مطالعه با هدف   شود.ناباروری می باعث آسیب به بافت بیضه و باشد. ی ضد سرطان میاهترین داروسیکلوفسفامید یکی از رایج    

های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در نخل بر کیفیت اسپرم و متعاقب آن رشد جنین یآبی گرده یعصاره زمان سیکلوفسفامید وبررسی هم
 6گرم به طور تصادفی به  30-36با وزن تقریبی NMRIنژاد  موش سوری نر 36 در این مطالعه تجربی،  های سوری طراحی شد.موش
ها گروه  روز انجام شد. 28ها روزانه به مدت با محیط به مدت یک هفته، تیمار تمامی گروه عادت یافتنپس از .  تایی تقسیم شدند 6 گروه

و دو گروه، گرده نخل  گرده نخل 200و  mg/kg 400به صورت گروه کنترل، گروه سیکلوفسفامید، دو گروه سیکلوفسفامید همراه با دوز 
 کشی شدند. توزین و تشریح جهت استحصال اسپرم تمامی حیوانات آسان متعاقب  تقسیم شدند. 200 و mg/kg 400 با دوز به تنهایی،

 محیط کشت لقاح در  بالغ بارور استفاده شد. یسر موش سوری ماده 6از  HCG و PMSG گذاری با استفاده ازجهت تحریک تخمک
4mg HTF+BSA و مراحل رشد جنینی و میزان باروری داخل ندساعت انکوبه شد 120های لقاح یافته به مدت تخمک.  انجام شد 

سلولی، موروال،  های دوینجنداد که درصد تخم لقاح یافته،  نشاننتایج مطالعه   ها مورد ارزیابی قرار گرفت.آزمایشگاهی در تمامی گروه
دار یافته یمعنبه گروه کنترل کاهش  نسبت یکلوفسفامیدس یکنندهیافتدرهای گروه های هچ شده، در موشبالستوسیت و درصد جنین

متعاقب تجویز  200و  mg/kg 400 نخل در دوزهای یگرده یکنندهیافتدر گروههای های ذکر شده در موشاما فراسنجه ،است
داری در گروه سیکلوفسفامید نسبت به گروه کنترل افزایش معنی  .داشت داریمعنیکلوفسفامید نسبت به گروه سیکلوفسفامید افزایش س
نخل در دوزهای باال  یگرده یکنندههای گروه دریافتهای متوقف شده در موشدرصد جنین . های متوقف شده داشته استصد جنیندر

نخل دارای اثر  یآبی گرده یعصاره  دار نشان داد.و پایین متعاقب تجویز سیکلوفسفامید نسبت به گروه سیکلوفسفامید کاهش معنی
 های حاصل از لقاح آزمایشگاهی است.لقاح و روند رشد جنین بر محافظتی در برابر سمیت ناشی از سیکلوفسفامید
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(Rezvanfar et al. 2008).  یک عامل آلکیله  سیکلوفسفامید

است که اثرات  درمانیی شیمیهاداروکننده و یکی از انواع 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17356873.1401.18.4.3.7
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 ملهج زاهای متعدد گیری در درمان بیماریدارویی چشم

این دارو با   .(Ahmed & Dickens 2018) سرطان دارد

از طریق القای استرس و عوارض جانبی متعددی همراه 

 اثرگذارهای آزاد در بدن یکالراداکسیداتیو و افزایش سطح 

 هااسپرم طبیعی طور به (. Hosseini et al. 2010) باشندمی

 به چسبندگی و آکروزومی واکنش پذیری،ظرفیت برای

 تولید طبیعی حالت در ROS1 اندکی مقادیر، تخمک

 هایاکسیدانآنتی توسط اضافی ROS مقدار این . کنندمی

 این فعالیت که صورتی در . شودمی خنثی انزال مایع

 اکسیداتیو استرس ،کند پیدا کاهش دالیلی به هااکسیدانآنتی

 آن پارامترهای سایر و حیات سلول، عملکرد که دهدمی رخ

 طبق  .(Shahidi & Zhong 2015) سازدمی مختل را

 45-25 نابارور مردان منی مایع در شده انجام مطالعات

وجود دارد که این مقدار باالی اکسیژن مبنی  (ROS) درصد

  .(De Lamirande & Gagnon 1995باشد )بر ناباروری می

استرس اکسیداتیو دارای اثر مخرب روی تکامل جنین 

 نه ،از متابولیسم جنین یا از محیط اطراف ناشی ROS .است

بلکه  شود،های سلول میتر مولکولتنها باعث تغییر بیش

جنین نیز  یتوقف و یا کندی در تکامل اولیه یباعث القا

 wanهمین راستا  در  (.Momtahan et al. 2019) شودمی

ها نسبت اکسیدانو همکارانش گزارش کردند افزودن آنتی

 بخشدبهبود میرا های موش تکوین بالستوسیت در جنین

(Chaudière et al. 1999.)   ها وضعیت اکسیدانیآنتحضور

و ایجاد کرده  الپالسمای سمین در ROSثابتی از سطح 

 کندمحافظت می ROSبرابر  در را اسپرم ؛های آزادرادیکال

(Sen&Chakraborty 2011).   گیاهان دارویی در طول

 این گیاهان، یکی از  اند.تاریخ پزشکی اهمیت زیادی داشته

 اریکاسه یخانواده از و (Phoenix dactylifera) نخل خرما

در ظاهر  نخل درخت یگرده  (.Mozaffarian 1390) است

غبار و در زیر میکروسکوپ به رنگ زرد مایل به  شبیه

 یگرده  (.Hashempour 1378شود )ای مشاهده میقهوه

                                                           
                                                                                     

                                                                            
 

یدرات و کربوه ی،چربای پروتئین، یرهذخنخل حاوی مواد 

 عنصر : و امالح معدنی از قبیل A, E, C هاییتامینومنبع 

 ،کبالت ،منگنز ،مس روی، سلنیوم، آهن، مولیبدون، بور،

 است یدهای چرباس واصلی  هایینهآمید اسیکل، ن

(Hassan 2011).  یش افزانخل یک  یآبی گرده یعصاره

ی انزالکننده پیش یکتحریک  عنوان بهجنسی و  یدهنده

.  است شده گزارشبهبود بخشیدن به ناتوانی جنسی  جهت

ین و فالونوئیدها میل ساپون به علت وجود آلکالوئیدها،

اساس  بر . (Abedi et al. 2013)دهد جنسی را افزایش می

الکلی  یی عصارهتوجه قابلمطالعات انجام شده میزان 

-و بهبود ساختمان بیضه در موش در حفاظت نخل یگرده

و بر تغییر مقدار تستوسترون بیضه ناشی  مؤثرهای دیابتی 

  .(Kazeminia 2014)کنندگی داشته است یمتنظاز دیابت اثر 

های مختلف موجود در اکسیدانرسد آنتیبنابراین به نظر می

ها یدها و تاننکاروتنوئ مانند فالونوئید، نخل یگرده

را  شده دادهی کشت هاسلولمسیرهای ضد آپوپتوزی در 

از این راه نقش مهمی در تعادل زنده ماندن و  و مهار کنند

 .Abedi et al. 2014, Dostal et al) دارند هاسلولتکثیر 

 سال در Jashni & Jahromi اتهمچنین مطالع( 1996

 فولیکولوژنز روند برنخل ی گرده تأثیر که نشان داد 2016

باعث  صحرایی موش در سیکلوفسفامید با درمان از پس

 & Jahromi) گرددمی سیکلوفسفامید مضر بهبود اثرات

Jashni 2016) .  حاکی از آن است  شده انجاممطالعات

ها اکسیدانی مانند فالونوئیدیآنتگیاهانی که دارای ترکیبات 

یکلوفسفامید را که سهستند قادرند سمیت ناشی از تجویز 

های آزاد یکالرادسبب بروز استرس اکسیداتیو و افزایش 

کنون  تاجا که  آن از هستند در بافت بیضه کاهش دهند. 

نخل به عنوان یک  یآبی گرده یاثر داروی گیاهی عصاره

دان در کاهش اثرات استرس اکسیداتیو ناشی از یاکسآنتی

های حاصل از رشد جنین تجویز سیکلوفسفامید بر روی

با های تحت درمان لقاح داخل آزمایشگاهی در موش

1- Reactive Oxygen Species  



 آباد و همکارانشریفگرم، مجید مروتینرگس دل
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این  در ه است،گرفتن سیکلوفسفامید مورد مطالعه قرار

آبی  یزمان سیکلوفسفامید و عصارهمطالعه بررسی هم

های متعاقب آن رشد جنین کیفیت اسپرم و نخل بر یگرده

سوری مورد  هایموش حاصل از لقاح آزمایشگاهی در

 مطالعه قرار گرفت.

 

 مواد وروش کار

 سیکلوفسفامیدسازی داروی تهیه و آماده

 Endoxan®,Baxter) یکلوفسفامیدسداروی     

Oncology Gmbh, Gerrmany).  آلمان از  ساخت کشور

تخصصی بیمارستان یزد خریداری شد و به  یداروخانه

، به صورت داخل  100 (Mg/kg/BWصورت تک دوز )

در این مطالعه با توجه به میانگین وزن صفاقی تزریق شد.

که دریافت کننده  سر( 18گرم()تعداد: 44/33±2موش ها)

گرم از /0033داروی سیکلوفسفامید بودند،به ازاء هر موش 

میلی لیتر اب مقطر  2/0پودر داروی سیکلوفسفامیددر 

با سرنگ انسولین به صورت داخل و  استریل حل شد

 (.Selvakumarand et al. 2006)صفاقی تزریق شد 

 

 نخل یآبی گرده یسازی عصارهآماده تهیه و

های استان از نخلستان های خریداری شده،گرده    

ها این گرده سپس عصاره  آوری شده بود.جمع خوزستان،

بدین  با دو غلظت مختلف جهت گاواژ استخراج گردید،

 موش سر 6)ها حسب میانگین وزن موش صورت که بر

دریافت  موشسر 6و  دریافت کننده عصاره با دوز پایین

با میانگین پایین به همراه سیکلوفسفامید کننده عصاره با دوز 

هر به ازاء، mg/kg 200دوز یبرای تهیهگرم( 67/33وزنی 

ی نخل توسط ترازو وزن پودر گرده g0067/0 سر موش 

ی نخل گرم پودر گرده 0804/0سر موش  12و برای شد  

استریل  میلی لیتر آب مقطر 12شد ودر توسط ترازو وزن 

گردید وبه صاف  حل شد. سپس توسط کاغذ صافی محلول

از محلول فوق به صورت گاواژ میلی  1هر موش 

سر  mg/kg 400 (6ی دوزبرای تهیه .)خوراکی(خورانده شد

سرموش دریافت  6موش دریافت کننده عصاره با دوز باال و 

 کننده عصاره با دوز باال به همراه سیکلوفسفامید با میانگین

پودر  g0139/0به ازاءهر سر موش   ،گرم( 83/34وزنی 

سر موش  12برای  و  شدی نخل توسط ترازو وزن گرده

در  شد وی نخل توسط ترازو وزن گرم پودر گرده 1668/0

لیتر آب مقطر استریل حل شد؛ سپس توسط کاغذ میلی 12

میلی لیتر از  1گردید وبه هر موش صاف  صافی محلول

 شد.محلول فوق به صورت گاواژ )خوراکی(خورانده 

(Shafiei Sarvestani 1378). 

 

 حیوانات آزمایشگاهی

 سر موش سوری نر 36تعداد تجربی  یاین مطالعه در    

از مرکز پرورش و گرم  30-36 وزن تقریبیبا  NMRIنژاد 

ی یزد تهیه نابارورمرکز نگهداری حیوانات آزمایشگاهی 

 ساعت 12و تاریکی  ساعت 12یط در شراحیوانات  گردید. 

گراد و رطوبت سانتی یدرجه 22±1روشنایی و در دمای 

هایی از در قفس روز 35 به مدت درصد 50±10نسبی 

 عادت یافتناز  پس  .جنس پروپیلن نگهداری شدند

ها با محیط به مدت یک هفته، تیمار تمامی گروه حیوانات

حیوانات به طور  و انجام شدروز  28روزانه به مدت 

این  گروه اول:   تایی تقسیم شدند. 6 گروه 6 بهتصادفی 

آب  )صرفاً گروه به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد

را به میزان  گروه دوم: سیکلوفسفامید  مقطر دریافت کردند(.

Mg/kg 100 داخل صفاقی دریافت  به صورت تک دوز و

 Mg/kg100 را به میزان سیکلوفسفامید  گروه سوم:.  کردند

 Mg/kg 200روزانه  داخل صفاقی و ،به صورت تک دوز

به صورت خوراکی دریافت  نخل را یآبی گرده یعصاره

 Mg/kg 100 را به میزان گروه چهارم سیکلوفسفامید  کردند.

 Mg/kg400 روزانه داخل صفاقی و ،به صورت تک دوز

به صورت خوراکی دریافت  نخل را یآبی گرده یعصاره

 Mg/kgحیوانات این گروه روزانه   گروه پنجم:  کردند.

 گروه ششم:   نخل دریافت کردند. یبی گردهآ یهعصار 200

-بی گردهآ یهعصار Mg/kg 400حیوانات این گروه روزانه 

 24  .(Mousavi Tometri 2018) دکردننخل دریافت  ی
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دقیق وزن و طور  بهیوانات ح آخرین تیمار، پس از ساعت

 کشی شدند.های گردنی آسانجایی مهرهطریق جابه از

 

 )تخمک گیری( ها برای لقاح آزمایشگاهیآماده کردن موش

گذاری نیاز بود برای انجام این مطالعه به تحریک تخمک    

جهت تحریک  که بدین منظور پس از پایان دوره درمان،

ابتدا لقاح آزمایشگاهی ساعت قبل از  72گذاری تخمک

-بالغ جهت تنظیم سیکل جنسی در چرخه یهای مادهموش

ساعت تاریکی قرار  12 ساعت روشنایی و 12نوری  ی

 یبالغ جوان آماده یهای سوری مادهسپس موش  گرفتند.

واحد  10 یزانمبرای این کار  گذاری شدند. تحریک تخمک

پین مادیان آبستن و( هورمون گنادوترIUالمللی )بین

(PMSG( شرکت )Folligon- به مقدار )لیتر میلی 1/0هلند

، ساعت بعد از تزریق 48  داخل صفاقی تزریق شد.به روش 

 ساخت شرکت (HCG) هورمون گنادوتروپین جفت انسان

(Folligon - را به میزان )10هلند ( واحدIU به مقدار )1/0 

از طریق داخل صفاقی به همان موش ماده تزریق  لیترمیلی

 HCGساعت بعد از تزریق 13گذاری عمل تخمک شد. 

یک روز قبل از عمل لقاح محیط کشت برای  انجام شد. 

ساعت در  12اسپرم و تخمک تهیه شد، سپس به مدت 

گراد قرار سانتی یدرجه 37ایدر دم 2CO%5انکوباتور 

-قطره HTF با محیط کشتهای لقاح دیش پتری . گرفتند

میکرولیتری و چندین  10 یچندین قطره گذاری شدند. 

های دیشپتری  میکرولیتری برای شستشو در 100 یقطره

ها با گذاشته شدند و روی آناستریل حاوی محیط کشت 

های مختلف بعد از لقاح گروه روغن معدنی پوشانده شد. 

به  HTFدر محیط کشت ( In Vitro Cultureبرای انجام )

-دیش قطرهمیکرولیتری در پتری 100های قطرهصورت 

  (.Oh & Funahashi 1998) کشت شدند ،گذاری شده

 HCGصبح روز بعد( پس از تزریق )ساعت  12-10حدود 

-های گردنی آسانجایی مهرهماده به روش جابه هایموش

 جدا شده )اوویداکت( رحمی هایسپس لوله کشی شدند. 

 رسیده بود در تعادل به قبل از که محیط کشت داخل در و

 به هاتخمک  گذاشته شدند. گرادسانتی یدرجه 37 دمای

 شکافتن توسط پس از تکنیک کومولوسی یتوده همراه

 آمپول و اویداکت در زیر لوپ یناحیه از انسولین سرنگ

 500در داخل قطرات لقاح  شستشو از پس شدند و خارج

به میزان  ،BSA دارای HTFمیکرولیتری محیط کشت 

mg/ml4 ( زیر روغن معدنیMineral oil sigma انتقال )

 با ایجاد)پذیری ظرفیت یکه مرحله هاسپس اسپرم  .یافتند

، های اطرافشکم و بعد از جدا کردن بافت یبرش در ناحیه

 ml و در میکروتیوب حاوی شد دم اپیدیدیم از بیضه جدا

قبال جهت  این محیط.  قرار گرفت HTFمحیط کشت  1

پس از ایجاد .  تعادل در داخل انکوباتور قرار داده شده بود

سپس  وتقسیم شد به قطعات ریز ، دم اپیدیدیم چند برش

 قرار گرفت.  CO2 5% در داخل انکوباتور دقیقه 30 به مدت

خارج شده و در محیط  هادقیقه اسپرم 60بعد از گذشت 

 قطرات به هااسپرم یابی تیپس از ظرف .شدند کشت پخش

 لیترمیلی میلیون به ازای هر یک به تعداد و شدند اضافه لقاح

 یتهیه ،هاجهت بررسی جنین  محیط کشت افزوده شدند.

شرایط کامالً استریل و در زیر هود انجام  محیط کشت در

 دو هایجنینتخم،  هایسلولدرصد  یمحاسبه  .گرفت

میزان  ،لقاح یپس از مرحله  :هابالستوسیتسلولی و 

باروری آزمایشگاهی و روند رشد رویانی در زیر 

به ترتیب مراحل انجام   شد.ارزیابی میکروسکوپ اینورت 

ساعت  6یال 4حدود ارزیابی پیش هسته  -1  شده شامل:

پس از اضافه کردن اسپرم به قطرات لقاح و شستشوی 

 نر و ماده هایهستههای لقاح یافته با مشاهده پیش اووسیت

 درصد لقاح و شدگروه بررسی  هرقطبی  یو دومین گویچه

ارزیابی میزان رشد ازمایشگاهی -2  گروه بیان گردید هر

داخل ها دیشپتری ساعت پس از قرار دادن 24  جنین:

 5 یال 4پس از  ،سلولی دو هایرویاندرصد  -3  انکوباتور

ها مورد ارزیابی بالستوسیست هایرویاندرصد  وروز 

 .(Oh &Funahashi 1998) قرارگرفت

 

  آماریبررسی 

های حاصل از این مطالعه با استفاده از داده    

 2-نشروش آماری پروپیور و Minitab آماریافزارنرم
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 اختالف در و تحلیل شدند تجزیه و ها()مقایسه نسبت

 .در نظر گرفته شد دارمعنی P<0.05 سطح

 

 نتایج

داد که درصد تخم لقاح  نشان میانگین ینتایج مقایسه    

های گروه سلولی در موش های دوینجنیافته و درصد 

به گروه کنترل کاهش  نسبت یکلوفسفامیدس یکنندهیافتدر

های جهنسدر حالی که فرا (P<0.05) دار یافته استیمعن

نخل در  یکننده گردهیافتدر گروههای ذکر شده در موش

نسبت  یکلوفسفامیدسیین متعاقب تجویز و پادوزهای باال 

 . (P<0.05) داشت داریمعنبه گروه سیکلوفسفامید افزایش 

ها درصد تخم لقاح یافته و درصد همچنین در این گروه

دار های دو سلولی نسبت به گروه کنترل تفاوت معنیجنین

 یگرده یکنندههای دریافتهدر گرو (. P<0.05) نشان داد

نخل در دوزهای باال و پایین نسبت به گروه کنترل تفاوت 

  .(P<0.05)مشهود بود  درصد تخم لقاح یافته دار درمعنی

نسبت به  دارتفاوت معنی های دو سلولیدرصد جنین لیو

 .(Table1, Fig1 A,B) (P<0.05) نشان نداد گروه کنترل

-نسبت به گروه کنترل کاهش معنیگروه سیکلوفسفامید 

های داری در درصد موروال و بالستوسیت و درصد جنین

 موروال،درصد  . (P<0.05) هچ شده داشته است

های گروه های هچ شده در موشدرصد جنین ،بالستوسیت

نخل در دوزهای باال و پایین  یگرده یکنندهدریافت

متعاقب تجویز سیکلوفسفامید نسبت به گروه 

 . (P<0.05) دار نشان دادسیکلوفسفامید افزایش معنی

بالستوسیت و  موروال،ها درصد همچنین در این گروه

دار های هچ شده نسبت به گروه کنترل تفاوت معنیجنین

های درصد موروال در گروه  .(P<0.05) نشان داد

-نخل در دوزهای باال اختالف معنی یگرده یکنندهدریافت

 یاما دوز پایین گرده  .(P<0.05) داشتدار با گروه کنترل 

دار در درصد موروال نخل نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی

 یهای گروه دریافت کنندهبین موش . نشان نداد

نخل  یسیکلوفسفامید به همراه دوز پایین و باال گرده

 ت مشاهده شدبالستوسی دار در درصدتفاوت معنی

(P<0.05).  های گروه دریافت درصد بالستوسیت در موش

داری با نخل تفاوت معنی یکننده دوز باال و پایین گرده

-های گروه دریافت کنندهبین موش . نشان ندادگروه کنترل 

نخل  یسیکلوفسفامید به همراه دوز پایین و باال گرده ی

های هچ شده مشاهده شد دار در درصد جنینتفاوت معنی

(P<0.05).  دوز پایین  یهای گروه دریافت کنندهدر موش

  داری با گروه کنترل مشهود نبود.نخل تفاوت معنی یگرده

های گروه دریافت های هچ شده در موشاما درصد جنین

 نشان داددار با گروه کنترل دوز باال اختالف معنی یکننده

(P<0.05) (Table1, Fig1 D,E) .همچنین که گروه 

داری در سیکلوفسفامید نسبت به گروه کنترل افزایش معنی

 . (P<0.05) های متوقف شده داشته استدرصد جنین

های گروه های متوقف شده در موشدرصد جنین

نخل در دوزهای باال و پایین  یگرده یکنندهدریافت

متعاقب تجویز سیکلوفسفامید نسبت به گروه 

 (P<0.05) دار نشان دادسیکلوفسفامید کاهش معنی

های متوقف شده ها درصد جنینهمچنین در این گروه

 را نشان داددار نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی

(P<0.05).  یهای گروه دریافت کنندهبین موش 

نخل  یسیکلوفسفامید به همراه دوز پایین و باال گرده

های متوقف شده مشاهده دار در درصد جنینتفاوت معنی

دوز  یهای گروه دریافت کنندهدر موش  (.P<0.05) شد

دار با گروه کنترل نخل اختالف معنی یپایین و باال گرده

  .(Table1, Fig1 F) مشهود نبود
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Table 1: Results of in vitro fertilization in different groups 
Stoppedembryos 

(percentage) 
Hatchedembryos 

(percentage) 
Blastocysts  
(percentage) 

Morula 
(percentage) 

twocelledembryos 
(percentage) 

Fertilization 

(percentage) Group 

67/27 75/55 33/63 70/33 72/04 83/67 Control 

40/56  a 40/16  a 67/22  a 32/24 a 35/27 a 01/49  a Cyclophosphamide 

50/26 b 25/59 a,b 67/62 b 70/74 a,b 16/77 b 67/94 a,b high doses of palm 

pollen 

33/28 b 33/57 b 67/59 b 98/73 b 70/74 b 39/92 a,b low doses of palm pollen 

50/31 
a,b,c,d,e 

00/52 
a,b,c,d,e 

75/56 
a,b,c,d,e 

48/57 
a,b,c,d 

67/63 
a,b,c,d 

39/78 
a,b,c,d 

cyclophosphamide 
groups with high doses 

of palm pollen 
00/35 
a,b,c,d 

50/46 
a,b,c,d 

67/ 55 
a,b,c,d 

33/56 
a,b,c,d 

33/60 
a,b,c,d 

33/76 
a,b,c,d 

cyclophosphamide 

groups with low doses of 

palm pollen 
Represent significant differences from  

a :Control group (P <0.05)  
b : Represent significant differences from cyclophosphamide group (P <0.05) 
 c : Represent significant differences from high doses of palm pollen group (P <0.05) 

d: Represent significant differences from low doses of palm pollen group (P <0.05) 

e: Represent significant differences from cyclophosphamide groups with low doses of palm pollen (P <0.05) 

 

 
Fig1: Fig 1-Royan growth in the culture area under invert microscope with X400 magnification. As shown 

in the fig(A) fertilized oocyte with a  male pronucleus and a female pronucleus is visible.5 hours after 

conception, one healthy embryo in a two-cell stage (B), Embryo in the 4-cell  stage(C), One embryo in dense 

morula stage, three to four days after embryo culture in HTF medium(D). The embryo in the blastocyst 

stage :yellow arrow (E).one blastocyte embryo is hatched three to four days after the culture of the embryos: 

orange arrow (E) .one  fragmented and lysis embryo 24 hours after embryo culture following 

cyclophosphamide administration (F). 

 

 بحث
های این مطالعه نشان داد که تجویز داروی یافته    

اثرات نتایج حاصل از لقاح آزمایشگاهی  سیکلوفسفامید در

درصد  داری در درصد لقاح،باعث کاهش معنی و منفی دارد

ها موروال، بالستوسیت سلولی، چهار سلولی، های دوجنین

دار در درصد های هچ شده و افزایش معنیجنین دو درص

گر این مشاهدات بیان  شود.می های متوقف شده،جنین

های تولید مثلی از سیکلوفسفامید بر فعالیتاثرات سمی 

از طرفی استفاده   .باشدمی طریق ایجاد استرس اکسیداتیو
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نخل به طور هم زمان به همراه  یآبی گرده یاز عصاره

اکسیدان برای کاهش سیکلوفسفامید به عنوان یک آنتی

-میلی 400 و 200در دوزهای  اثرات منفی سیکلوفسفامید

را جبران نمود و درصد  اثرات سمی داروگرم بر کیلوگرم 

درصد بالستوسیت و درصد  سلولی، های دوجنین لقاح،

 سبب افزایش کیفیت و د واهای هچ شده را افزایش دجنین

سیکلوفسفامید یکی   .شدها در محیط آزمایشگاه رشد جنین

ترین مهم یکی از  از انوع داروهای شیمی درمانی است.

های مخرب بر ارگان سیکلوفسفامید اثرعوارض جانبی 

جنسی و تغییر عملکرد سیستم تناسلی در جنس نر و ماده 

 Mousavi) شودباشد و ممکن است منجر به ناباروری می

et al. 2015).  در مطالعات Iranian Fam همکاران و 

افزایش  سبب یکلوفسفامیدساست که داروی  شده گزارش

یت کاهش نها و درهای اسپرمی میزان آپوپتوز در سلول

و از طریق برهم زدن تعادل  شده یازای هاتعداد سلول

 ،های اکسیداتیوبروز استرس موجب یااح–اکسیداسیون 

اسپرماتوژنز و در نهایت مسمومیت  روند در اختالل

در همین   (.Iranian Fam et al. 2016) شودتولیدمثلی می

در تخمدان و ها تخمک لیدر تشکراستا گزارش شده 

و  کندمیها در بیضه تداخل ایجاد گیری اسپرمشکل

 Korkmazگردد )ناباروری در هر دو جنس را موجب می

روی اثر  بر حاضر یکه با نتایج مطالعه  (.2007

یون   همخوانی دارد. کاهش  اسپرماتوژنز سیکلوفسفامید بر

رادیکال  پراکسیدهیدروژن، سوپراکسید، هیدروکسیل،

های فعال اکسیژن و گونه یون هیپوکلریت، و پروکسی

های آزاد گروه رادیکال فعالی از بسیار یعوامل اکسیدکننده

طبیعی  طور به  (.Armstrong & Stratton 2016) هستند

چسبندگی  واکنش آکروزومی و پذیری،اسپرم برای ظرفیت

در حالت طبیعی تولید  ROS اندکی به تخمک مقادیر

های اکسیداناضافی توسط آنتی ROSاین مقدار  . کنندمی

که فعالیت این  صورتی در . شودمایع انزال خنثی می

استرس اکسیداتیو  ها به دالیلی کاهش پیدا کند،اکسیدانآنتی

پارامترهای  سایر حیات آن و که عملکرد سلول، دهدرخ می

این   .(Shahidi & Zhong 2015) سازدرا مختل می آن

با  سریعاً و باشندمی های آزاد به شدت ناپایداررادیکال

و منجر به ایجاد  دهندمیهای زیستی واکنش نشان مولکول

های سلولی از جمله پراکسیداسیون و گسترش انواع آسیب

نوکلئیک،  مینه وآ پالسمایی اکسیداسیون اسیدهای یغشا

شود که در نهایت منجر به کاهش آپوپتوز و نکروز می

-ها در محیط کشت مینری و تکوین جنییپذقدرت زیست

خوانی حاضر هم یکه با مطالعه( Guerin et al. 2001) گردد

 نشان دادند سیکلوفسفامید حاضر یهای مطالعهیافته  دارد.

شود که های متوقف شده میباعث افزایش درصد جنین

مانع  ROSتوان نتیجه گرفت سیکلوفسفامید با تولید می

بنابراین به منظور کاهش اثرات  شود،میها رشد جنین

-می ناشی از به کارگیری سیکلوفسفامید استرس اکسیداتیو

 ROS دانی که تخریب ناشی ازیاکسهای آنتیتوان از مکمل

برای مقابله با  واقع در  استفاده کرد. دهندرا کاهش می

یستمی به نام سیستم س های آزاد،یکالرادآسیب ناشی از 

مواد مغذی  دانی وجود دارد که این سیستمیاکسدفاع آنتی

ی بدن جلوگیری هاسلولتوانند از تخریب یمهستند و 

موجود در آن  یمؤثرهداروهای گیاهی به دلیل مواد   کنند.

یک حالت تعادل از با مواد دیگر پیوسته  هاآنو همراه بودن 

و  شودنمیانباشته  در بدنکه  بیولوژیک برخودار هستند

 قابلهمین جهت برتری  به  آورند.ینمجانبی به بار  اثرات

دهند یمی نسبت به داروهای شیمیایی نشان امالحظه

(Zamani 2000).  های محققان مصرف یافته بر اساس

و برخی از داروهای گیاهی می تواند در باروری عمومی 

اسپرم، التهاب  تعداد کمناتوانی جنسی ناشی از  رفع

 یر مثبت داشته باشدتأث ند اسپرمکپروستات و حرکت 

(Falahati &Malekzadeh 2016).   بهگیاهان دارویی 

فنولی و گیاهانی که سرشار از ترکیبات پلی خصوص

 ،اکسیدانیفالونوئیدی هستند با دارا بودن خاصیت آنتی

ی با مورفولوژیی هااسپرم کاهشموجب افزایش اسپرم، 

 دشویم لقاح درصدافزایش  باعثهمچنین و یرطبیعی غ

(Iranianfam 2016.)  های اخیر تحقیقات زیادی در سال

های مختلف ثیر مواد شیمیایی آن بر اندامأدر مورد خرما و ت
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 TRF1:  جمله آن صورت گرفته است از یو مواد متشکله

های پرولیفراسیون سلول ایزوله شده از روغن خرما که از

(.  Nesaretnam 1992) کندسرطانی سینه جلوگیری می

ها و اکسیداسیون همچنین قدرت مهار پراکسیداسیون چربی

های کبد های مغز و میکروزومهای میتوکندریپروتئین

نخل  یاز پودر هسته( Pereira & Das 1990) موش را دارد

 و خونیکم قبیل پیری زودرس، هایی ازدر درمان بیماری

 Dornbusch) گیری شده استقوای جنسی بهره ضعف

به میزان قابل توجهی  نخل یالکلی گرده یعصاره (. 1981

های دیابتی در حفاظت و بهبود ساختمان بیضه در موش

و بر تغییر مقدار تستوسترون بیضه ناشی از  ثر بوده استؤم

 .(Kazeminia et al. 2014)دارد دیابت اثر تنظیم کنندگی 

نخل به علت  یآبی گرده یاستفاده از عصاره همچنین

ین و فالونوئیدها میل جنسی را ساپون وجود آلکالوئیدها،

نتایج مطالعات (.  Abedi et al. 2013) دهدافزایش می

توانند در بهبود ها میاکسیدانآنتی دهدیمپیشین نشان 

-Afkhamiاثرات مخرب سیکلوفسفامید مفید باشند )

Ardakan 2017).  ن ییشهمچنین محققان در مطالعات پ

 عوامل از جدیدی نخل منبع یاند گردهنشان داده

 غذایی مکمل یک عنوان به که است غیرسمی ضدسرطانی

  (.Rasouli 2018) شودمی استفاده سرطان درمانی پیش در

 یآبی گرده یعصاره دهدمینشان  محققین دیگر مطالعات

روی استرس اکسیداتیو  نخل دارای خواص محافظتی بر

از سیکلوفسفامید  ناشیپراکسیداسیون لیپیدی  حاصل از

حاضر  یکه همگی با مطالعه( Arbabian et al. 2018)است 

رسد به علت وجود بنابراین به نظر می باشد. همسو می

 نخل مانند فالونوئید، یهای مختلف در گردهاکسیدانآنتی

ها که مسیرهای ضد آپوپتوزی در یدها و تاننکاروتنوئ

کنند، نقش مهمی که میهای کشت داده شده را مهار سلول

ها دارد قابل این ترکیب در تعادل زنده ماندن و تکثیر سلول

 گیری نهایی از ایندر نتیجه  (.Abedi 2014) توجیه باشد

ی آبی توان اظهار نمود که به کارگیری عصارهمطالعه می

 کیلوگرمگرم بر میلی 400 و 200نخل با دوزهای  یگرده

اثرات مخرب  از تواندمی متعاقب تجویز سیکلوفسفامید

نتایج حاصل از لقاح آزمایشگاهی  و بکاهد سیکلوفسفامید

 را بهبود بخشد.

داری در نخل افزایش معنی یگرده، حاضر یدر مطالعه    

 ،الومور، سلولی دو هایجنین ،لقاح درصد

در  داریبالستوسیتبالستوسیت هچ شده و کاهش معنی

های متوقف شده نسبت به گروه درصد جنین

سمیت تولیدمثلی ناشی از تجویز   سیکلوفسفامید نشان داد.

 و دهداسترس اکسیداتیو رخ می یبه واسطه سیکلوفسفامید

نخل سیستم تولید مثلی ی گرده اکسیدان قوی مانندیک آنتی

ایجاد شده به  های ناشی از استرس اکسیداتیورا از آسیب

 شود،که اغلب موجب ناباروری می سیکلوفسفامید یهوسیل

 یحاضر گرده یبه طوری که در مطالعه نمایدمی محافظت

-ترکیبات پلی-نخل به علت دارا بودن خواص کارتنوئیدی

سمیت ناشی  اکسیدانی،دی با خواص آنتییفنلی و فالونوئ

-افزایش کیفیت سلول از سیکلوفسفامید را کاهش داد و در

محیط  ها درجنسی میزان لقاح، بهبود روند رشد جنینهای 

مراحل مختلف رشد جنینی  کاهش توقف در آزمایشگاه و

 ثر واقع شد.ؤم

 

 و قدردانی تشکر

د کمال تشکر و نمودنانجام این تحقیق ما را یاری  تمام کسانی که در مهین دهستانی و سرکار خانم دکتر بدین وسیله از    

 قدردانی را داریم.

 

 

                                                           
 1- Tocotrienol Rich Fraction       
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Abstract 
    Palm pollen is one of the traditional medicinal plants with potential antioxidant properties that is used to treat 

infertility.The aim of this study was to investigate the protective effects of palm pollen on the growth process of 

embryos obtained from laboratory fertilization following cyclophosphamide administration. In this experimental 

study, 36 NMRI male mice weighing approximately 36-30 g were randomly divided into 6 groups: after adapting 

to the environment for one week, all groups were treated daily for 28 days.The Groups included  the control group, 

Cyclophosphamide, Cyclophosphamide with high and low dosages of palm pollen and two groups palm pollen 

alone, with high and low doses. Subsequently, weighing and necropsy were done, all animals were euthanized for 

stimulate ovulation using PMSG and HCG and 6 adult fertile mice were used. Fertilization was assessed in HTF 

+ 4mg BSA culture medium, fertilized eggs incubated for 120 hours. Embryonic developmental stages and intra-

laboratory fertility rates in all groups were investigated. The results showed that the percentage of fertilized eggs, 

two-celled embryos, morula, blastocysts and the percentage of hatched embryos in Cyclophosphamide group 

decreased significantly compared to the control group. Cyclophosphamide and palm pollen group with high and 

low dosages, showed significant increase compared to Cyclophosphamide group. The Cyclophosphamide group 

had a significant increase in the percentage of stopped embryos compared to the control group. The percentage of 

stopped embryos in mice receiving the palm pollen with high and low dosages showed a significant decrease after 

Cyclophosphamide administration compared to Cyclophosphamide group. Palm pollen following 

Cyclophosphamide administration improved the growth process of embryos obtained from laboratory fertilization. 
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