Qom Univ Med Sci J 2016 June
Original Article

The Effect of Hydroalcoholic Extract of Ginger on Reproductive System
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Abstract
Background and Objectives: Epilepsy is one of the central nervous
system disorders, which can increase reactive oxygen species and
superoxide production. In this research, the effect of hydroalcoholic
extract of ginger were evaluated on the reproductive system of
epileptic female rats treated with lamotrigine.
Methods: In this research, 36 female Wistar rats were divided into 6
groups of 6 mice each. The first control group was treated with normal
saline and the second control group with lamotrigine (10mg/kg) for 4
consecutive weeks. The experiment was continued with epilepsy
induction through intraperitoneal injection of pentylenetetrazol (PTZ)
(40mg/kg). The first epileptic group received normal saline. The other
epileptic group was treated with lamotrigine (10mg/kg). The third
epileptic group received ginger at a dose of. The fourth epileptic group
simultaneously received ginger and lamotrigine at the same doze. At
the end of 28 days, the rats were sacrificed and their blood samples
were collected for biochemical analysis, and their reproductive organs
were removed. Then, after H&E staining, the numbers of growing,
atretic, and cystic follicles were counted by light microscopy.
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Results: In epileptic rats, the level of progestron hormone, number of
growing follicles and endometrial thickness and glands significantly
decreased. Furthermore, the level of estrogene hormone and the
number of atretic and cystic follicles significantly increased (p<0.05).
While, these parameters were improved in rats treated with
hydroalcoholic extract of ginger.
Conclusion: According to the results of this research, hydroalcoholic
extract of ginger can have positive effect on the reproductive system in
epileptic female rats treated with lamotrigine.
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تأثیر عصاره هیدروالكلي زنجبیل بر سیستم تولیدمثلي در موشهای صرعي ماده تیمارشده
با الموتریژین
1

آمنه پوررستمي ،*1فرح فرخي
1دانشكده علوم ،دانشگاه اروميه ،اروميه،

چكیده

ايران.

زمینه و هدف :صرع يكی از اختالالت سيستم عصبی مرکزی است که میتواند گونههای
اکسيژن را فعال و توليد سوپراکسيد را افزايش دهد .در اين تحقيق تأثير عصاره هيدروالكلی
زنجبيل بر روی سيستم توليدمثلی موشهای صرعی ماده تيمارشده با الموتريژين بررسی گرديد.
روش بررسي :در اين تحقيق 36 ،موش صحرايی ماده به  6گروه 6تايی تقسيم شدند .گروه
کنترل اول با نرمال سالين تيمار شدند و گروه کنترل دوم با الموتريژين (دوز  10ميلیگرم
برکيلوگرم) برای  4هفته پياپی تيمار شدند.آزمايش با صرعیکردن  4گروه از موشها با تزريق
داخل صفاقی پنتيلن تترازول (دوز 40ميلیگرم برکيلوگرم) ادامه يافت .گروه صرعی اول،
نرمالسالين دريافت کردند .گروه صرعی ديگر با الموتريژين (دوز 10ميلیگرم برکيلوگرم) تيمار
شدند .گروه صرعی سوم ،زنجبيل را به مقدار  100ميلیگرم برکيلوگرم دريافت کردند .به گروه
صرعی چهارم ،زنجبيل و الموتريژين با همان دوز تواماً داده شد .پس از پايان  28روز ،موشها
کشته شدند و نمونههای خونی آنها جهت آناليز بيوشيميايی جمعآوری و اندامهای توليدمثلی آنها
جدا گرديد .در ادامه ،پس از رنگآميزی با هماتوکسيلين  -ائوزين ،تعداد فوليكولهای در حال
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رشد ،آترتيك و کيستيك بهوسيله ميكروسكوپ نوری شمارش شدند.
یافتهها :در موشهای صرعی ،سطح هورمون پروژسترون ،تعداد فوليكولهای در حال رشد،
ضخامت مخاط و غدد مخاطی ،بهطور معنیداری کاهش يافت .عالوه بر اين ،سطح هورمون
استروژن ،تعداد فوليكولهای آترتيك و کيست تخمدانی در موشهای صرعی ،بهطور معنیداری
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( )p>0/05افزايش نشان داد ،درحالیکه اين پارامترها در موشهای تيمارشده با عصاره
هيدروالكلی زنجبيل بهبود يافت.

نتیجهگیری :طبق نتايج اين مطالعه ،عصاره هيدروالكلی زنجبيل میتواند تأثير مثبت بر روی
تاريخ دريافت94/4/8 :
تاريخ پذيرش94/7/7 :

سيستم توليدمثلی در موشهای ماده صرعی تيمارشده با الموتريژين داشته باشد.
کلید واژهها :صرع؛ سيستم توليدمثلی مونث؛ الموتريژين؛ زنجبيل.

لطفاً به اين مقاله بهصورت زير استناد نماييد:
Poorrostami A, Farokhi F. The Effect of hydroalcoholic extract of ginger on
reproductive system of epileptic female rats treated with lamotrigine.
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مقدمه

بعضی منابع ،اثرات ضدتشنجی آنان ذکرشده ،تحقيق صورت

صرع يا اپیلپسی يكی از شايعترين اختالالت سيستم عصبی

گيرد .استفاده از گياهان دارويی در افزايش باروری و نيز در رفع

مرکزی است که بهعلت فعاليت الكتريكی غيرطبيعی مغز

مواردی از قبيل عدم تعادل هورمونی و ناتوانی جنسی (ضعف

ايجادشده با تغييرات مزمن عودکننده و ناگهانی عملكرد عصبی

جنسی) میتواند تأثير مثبت داشته که از ديرباز نيز مورد توجه بوده

مشخص میگردد ( .)2،1کيندلينگ مدلی از صرعزايی است که

است .برطبق کتب طب سنتی ايران ،زنجبيل از جمله گياهانی

با تحريك مكرر مغز بهوسيله محرك الكتريكی يا شيميايی در

است که میتواند در درمان ناباروریها مؤثر واقع شود (.)12،11

حيوان ايجاد تشنج میکند .يكی از مزيتهای اين مدل ،دارابودن

گياه زنجبيل با نام علمی  Zingiber officinalحاوی ترکيباتی

ويژگی خودبهخودی و بازگشت تشنجات است که مشابه ويژگی

شامل شوگااولها ،جينجرولها و سزکويیترپنها میباشد که

صرع در انسان میباشد ( .)3هدف اول در درمان بيماران مبتال به

آنتیاکسيدان بوده و موجب حذف راديكالهای آزاد از بدن،

صرع ،جلوگيری از تشنج است .با اين حال صرع میتواند در

حذف و جلوگيری از متابوليتهای فعال در بدن میشوند

ارتباط با تغييرات پاتولوژيك که نياز به درمان و بررسی دارند

( .)14،13همچنين از اثرات زنجبيل بر بدن میتوان به آنتیتومور

باشد .چنين تغييراتی شامل اختالالت غدد درونريز ،بهويژه

( ،)15،13حذفکننده راديكالهای آزاد ( ،)16،13تحريك

آنهايی که دستگاه تناسلی زنان را تحت تأثير قرار میدهند

قاعدگی و رفع بینظمی عادت ماهانه ( ،)18،17مؤثر در

میباشد .اين اختالالت عبارتند از :کاهش باروری ،تخمدان

اسپرماتوژنز ( )18و افزايش ميل جنسی اشاره کرد ( .)17تحقيقات

پلیکيستيك ،سندرم تخمدان پلیکيستيك ،نارسايی زودرس

دانشگاه ميشيگان ،خاصيت کشندگی جينجرولها را بر سلولهای

(.)5،4

سرطان تخمدان نشان دادهاند ( )19در اين تحقيق تأثير زنجبيل بر

داروهای ضدصرع مختلفی برای درمان بيماران مبتال به اين

سيستم توليدمثلی موشهای صرعی تيمارشده با الموتريژين

بيماری استفاده میشود .الموتريژين يكی از جديدترين اين

بررسی گرديد.

تخمدان ،يائسگی زودرس و بینظمیهای قاعدگی و...

داروها بوده که حدوداً از سال  1992استفاده ازآن با تعداد کمی
بيمار شروع شده و امروزه ،استفاده از آن رو به افزايش است (.)6

روش بررسي

انجام تحقيق بر روی ناهنجاریهای ناشی از مصرف الموتريژين

در اين مطالعه 36 ،سر موش رت بالغ ماده نژاد ويستار با وزن

بسيار محدود است .در مورد انسان ،اطالعات بسيار کمی از نظر

حدود  200-230از حيوانخانه دانشكده علوم دانشگاه اروميه

ميزان مصرف دارو و نوع ناهنجاری در دسترس است ( .)7يك

انتخاب و در شرايط اتاق ( 12ساعت تاريكی و  12ساعت

عامل محدودکننده در مصرف طوالنیمدت و توأم داروهای

روشنايی ،دمای  20-25درجه و رطوبت نسبی  )%25-30با رژيم

ضدصرع ،عوارض نامطلوب متعدد از جمله پتانسيل تراتوژنوسيتی

غذايی استاندارد (غذای پلت استاندارد) و آب ،بدون محدوديت

اغلب داروهای ضدصرع است ( .)8ازطرفی ،عوارض جانبی

نگهداری شدند .قبل از شروع تيمار ،موشها به مدت  7روز

داروهای ضدصرع باعث تغيير عملكرد غدددرونريز در زنان مبتال

شرايط آداپتاسيون را طی کردند .حيوانات بهطور تصادفی در

به صرع میشود که منجر به اختالالت باروری در اين افراد

قفسهای فلزی به  6گروه  6تايی تقسيم شدند .برای ايجاد فعاليت

میگردد ( .)9از سوی ديگر ،چنانچه تشنج بيماران صرعی درمان

صرعی در حيوانات آزمايشگاهی از روش کيندلينگ شيميايی

نشود بهدليل محدوديتهايی که ايجاد میکند بسياری از

استفاده شد .کيندلينگ شيميايی با تزريق  9نوبت پنتيلن تترازول

توانايیهای فرد را تحت تأثير قرار میدهد .با توجه به اينكه

(دوز  40ميلیگرم برکيلوگرم) بهصورت داخل صفاقی هر

گياهان دارای مواد مؤثره متعدد هستند ( ،)10براساس تحقيقات

 48ساعت يكبار (به مدت يكماه) انجام شد .در نوبت دهم از

مشابه انجامشده منطقی است که بر روی گياهانی که در مورد

دوز چالش پنتيلن تترازول ) 60ميلیگرم برکيلوگرم در روز) که

اثرات مفيد آنها بر سيستم توليدمثلی ادعاهايی وجـود دارد و يا در

القاکننده فاز باالی تشنج است استفاده گرديد.
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فعاليتهای تشنجی در طول  30دقيقه پس از تزريق پنتيلن تترازول

در مرحله متاستروس ،سلولهای شاخی فراوان همراه با

با استفاده از دوربينهای فيلمبرداری ،ضبط و ارزيابی شدند.

سلولهای هستهدار و لكوسيت و در مرحله دیاستروس ،لكوسيت

تزريقات در اين دو گروه ادامه يافت تا هر حيوان  3بار پشت

فراوان همراه با سلولهای اپیتليال هستهدار ديده شد ( .)23تمامی

سرهم ،مرحله پنجم تشنج را از خود نشان داد .بدين ترتيب اين

موشهای گروه آزمايش و کنترل در مرحله استروس سيكل

حيوان بهعنوان مدل کيندله در نظر گرفته شد ( .)20ريزوم گياه

جنسی ،به روش آسانکشی کشته شدند .پس از  28روز تيمار،

زنجبيل پس از تأييد در گروه زيستشناسی دانشگاه اروميه با

رتها با کلروفرم بيهوش و بعد از کالبدشكافی و نمايانشدن

شماره هرباريم  4G041و پودر کردن مقدار  500گرم از آن

قلب ،خونگيری از بطن چپ قلب با استفاده از سرنگهای آغشته

بهوسيله آسياب به نسبت  1به  4با اتانول  %70مخلوط شد و

به هپارين انجام گرفت .خونهای جمعآوریشده با دور 3000

به مدت  48ساعت بر روی شيكر در دمای آزمايشگاه قرار

به مدت  15دقيقه در دمای  ،4سانتريفوژ و سرم آنها جدا گرديد،

گرفت .سپس بهوسيله کاغذهای صافی ،فيلتراسيون دقيق مخلوط

هورمونهای استروژن و پروژسترون نيز با کيتهای پارسآزمون

انجام گرفت .مايع صافشده در روتاری تغليظ و در نهايت،

با استفاده از تكنيك االيزای رقابتی بهوسيله دستگاه اتوآناليزور

عصاره با قوام عسلی به دست آمد که با نرمال سالين غلظتهای

 RA-100اندازهگيری شد .بعد از خونگيری و کالبدشكافی،

متفاوت مورد نياز برحسب ميلیگرم برکيلوگرم وزن حيوان تهيه

نمونههای بافتی مناسب از اندام توليدمثلی برداشته شد و در محلول

گرديد ( 36 .)22،21سر موش ماده نژاد ويستار بهطور تصادفی به

بافر فرمالين  %10قرار گرفت .بعد از گذراندن مراحل آمادهسازی

 6گروه  6تايی به شرح زير تقسيم شدند:

بافتی و تهيه بلوكهای پارافينی مقاطع سريالی به قطر  6ميكرون

دو گروه از موشها بهعنوان کنترل سالم در نظر گرفته شدند که

تهيه و به روش هماتوکسيلين  -ائوزين رنگآميزی انجام گرفت و

يك گروه ) (Cنرمال سالين دريافت کرد و به گروه دوم

)(CL

سپس تعداد کل فوليكولهای اوليه ،ثانويه ،ثالث ،بالغ و آترتيك

الموتريژين (دوز 10ميلیگرم برکيلوگرم) بهصورت خوراکی

محاسبه گرديد ( .)24برای جلوگيری از هرگونه اشتباه در

(گاواژ) داده شد .گروه تيمار پس از القای صرع با پنتيلن تترازول

شمارش ،ابتدا يك فوليكول انتخاب و ساير فوليكولها در جهت

(دوز  40ميلیگرم برکيلوگرم) تزريق داخل صفاقی ،به  4گروه

عقربههای ساعت شمارش شدند .دادههای حاصل با استفاده از

تقسيم شدند :يك گروه از موشهای صرعی با آب و غذای

آناليز واريانس يكطرفه و تست توکی مقايسه و بررسی شد .نتايج

معمولی پليت تيمار شدند ) (CPو گروه صرعی دوم نيز با

بهصورت  Mean±SEMارائه گرديد .سطح معنیداری،

p<0/05

الموتريژين (دوز  10ميلیگرم برکيلوگرم) تيمار شدند ).(LP

در نظر گرفته شد.

گروه صرعی سوم ) (PG100با عصاره زنجبيل (دوز 100
ميلیگرم برکيلوگرم) و گروه صرعی چهارم ) (LPG100با

یافتهها

الموتريژين (دوز  40ميلیگرم برکيلوگرم) و زنجبيل (دوز 100

در مقطع عرضی از تخمدان گروه کنترل سالم ) ،(cتعداد زيادی

ميلیگرم برکيلوگرم) تيمار شدند.

جسم زرد مشاهده گرديد که نشان از ادامه فرآيند طبيعی

قبل از کشتار از همه موشها اسمير واژن تهيه گرديد و سپس با

فوليكوژنز بود و منجر به آزادشدن تخمك و تشكيل جسم زرد

ميكروسكوپ نوری بررسی شدند (بدين منظور که دوره استرس

شد .در مقطع عرضی از تخمدان گروه کنترل الموتريژين )(CL؛

حيوان تشخيص داده شود) ،تمامی نمونهبرداریها دقيقاً در اين

افزايش فوليكولهای آترتيك و کاهش جسم زرد مشاهده

زمان صورت گرفت .در فاز استروس ،سلولهای اپیتليال

گرديد .در تخمدان گروه کنترل صرعی )(CP؛ تحليل جسم زرد،

هستهدار همراه با سلولهای اپیتليال شاخیشده بدون هسته،

افزايش جسم سفيد و افزايش فوليكول آترتيك ديده شد .در

قابلرؤيت بود.

مقطع عرضی از تخمدان گروه صرعی تيمارشده با الموتريژين
)(LP؛ کـاهش جسـم زرد ،افـزايش جـسـم سفيـد و آتـرزیشـدن
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تأثير عصاره هيدروالكلی زنجبيل بر سيستم توليدمثلی در موشهای صرعی ماده تيمارشده با الموتريژين

آمنه پوررستمی و همكاران

فوليكول در مرحله بلوغ مشاهده گرديد .در گروه تيمارشده با

در تصوير شاخ رحم گروه کنترل صرع )(CP؛ افزايش ضخامت

الموتريژين و زنجبيل )(LPG100؛ افزايش جسم زرد ،کاهش

ميومتر و کاهش تراکم غدد مخاطی ديده شد .در شاخ رحم گروه

فوليكولهای آترتيك و افزايش فوليكولهای بالغ ديده شد .در

صرعی تيمارشده با الموتريژين )(LP؛ افزايش ضخامت آندومتر،

مقطع عرضی از تخمدان گروه تيمارشده با زنجبيل )(PG100؛

تراکم غدد رحمی و افزايش ترشحات غدد قابلرؤيت بود .در

افزايش جسم زرد ،کاهش فوليكولهای آترتيك قابلرؤيت بود

تصوير گروه صرعی تيمارشده با الموتريژين و زنجبيل

(شكل شماره  .)1در مقطع عرضی از شاخ رحم در گروه کنترل

)(LPG100؛ ضخامت آندومتروميومتر و تراکم غدد مخاطی در

سالم ( ،(cساختار مخاط ،غدد مخاطی و اليه عضالنی ،طبيعی بود.

حد نرمال مشاهده گرديد .در مقطع عرضی از شاخ رحم در گروه

در مقطع عرضی از شاخ رحم گروه کنترل الموتريژين )(CL؛

صرعی تيمارشده با زنجبيل )(PG100؛ افزايش تراکم غددرحمی

افزايش سلولهای لنفاوی در ناحيه مخاط ،کاهش تراکم غدد و

و ضخامت آندومتر ديده شد (شكل شماره .)2

تحليل اپیتليوم مشاهده گرديد.

شكل شماره  :1مقطع عرضي از تخمدان در گروههای آزمایشي مورد مطالعه با رنگآمیزی  H&Eو درشتنمایي  .40Xگروه کنترل سالم )،(C
گروه کنترل الموتریژین ) ،(CLگروه کنترل صرعي ) ،(CPگروه صرعي تیمارشده با الموتریژین ) ،(LPگروه صرعي تیمارشده با الموتریژین و
زنجبیل ) ،(LPG100گروه صرعي تیمارشده با زنجبیل ))PG100
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تأثير عصاره هيدروالكلی زنجبيل بر سيستم توليدمثلی در موشهای صرعی ماده تيمارشده با الموتريژين

آمنه پوررستمی و همكاران

شكل شماره  :2مقطع عرضي از شاخ رحم در گروههای آزمایشي مورد مطالعه با رنگآمیزی  H&Eو درشتنمایي  .40Xگروه
کنترل سالم ) ،(Cگروه کنترل الموتریژین ) ،(CLگروه کنترل صرعي ) ،(CPگروه صرعي تیمارشده با الموتریژین ) ،(LPگروه
صرعي تیمارشده با الموتریژین و زنجبیل ) ،(LPG100گروه صرعي تیمارشده با زنجبیل ))PG100

بررسی مورفولوژی و هيستومورفومتری تخمدان در گروههای

کاهش معنیداری يافته است ،درحالیکه در موشهای صرعی

آزمايش نشان داد ميانگين تعداد فوليكولهای سالم در گروههای

تيمارشده با زنجبيل و الموتريژين ) (LPG100در مقايسه با گروه

کـنتـرل صـرعـی ) (CPدر مقـايسـه بـا گـروه کـنتـرل سـالـم )،(C

کنترل صرعی ) ،(CPبهطور معنیداری افزايش نشان داد
(جدول شماره .)1
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آمنه پوررستمی و همكاران

تأثير عصاره هيدروالكلی زنجبيل بر سيستم توليدمثلی در موشهای صرعی ماده تيمارشده با الموتريژين

جدول شماره  :1تأثیر پنتیلن تترازول  -الموتریژین و عصاره هیدروالكلي زنجبیل بر انواع فولیكولهای سالم تخمداني در گروههای آزمایشي مورد مطالعه
گروهها

کنترل سالم

کنترل

کنترل صرعي

الموتریژین

فولیكولهای مقدماتي و اولیه

252/7±38/2

a

217/7±16/77

تعداد فولیكولهای ثانویه

27/12±1/12

a

B

10/5±0/5

15/12±0/87

تعداد فولیكولهای ثالث

17/72±1/22

a

6/25±0/75

b

5/12±1/12

b

b

b

تعداد فولیكولهای بالغ

12/5±1

a

5/12±1/25

A

177/3±23/1

صرعي تیمارشده با

صرعي تیمارشده با

صرعي تیمارشده با

الموتریژین

الموتریژین و زنجبیل

زنجبیل

b

198/12±32/6

c

246/62±25/87

b

21/25±0/25

c

c

10/75±0/75

23/87±0/87

c

11±1

b

5/5±0/5

4±0/75

a

189/2±19/3
18±0/62

c

8±0/25

b

6/25±1/25
c

d

5/25±0/75

b
b

اعداد با حروف غیریكسان در هر ردیف دارای اختالف معنيداری در سطح  p>0/05ميباشند .گروه کنترل سالم ) ،(Cگروه کنترل الموتریژین ) ،(CLگروه کنترل صرعي
) ،(CPگروه صرعي تیمارشده با الموتریژین ) ،(LPگروه صرعي تیمارشده با الموتریژین و زنجبیل ) ،(LPG100گروه صرعي تیمارشده با زنجبیل ).)PG100

ميانگين فوليكولهای آترتيك و کيستيك در گروه کنترل صرعی

ميانگين پراکندگی جسم زرد در گروه کنترل صرعی ) (CPدر

) (CPدر مقايسه با گروه کنترل ) ،(Cافزايش معنیداری

مقايسه با گروه کنترل ) ،(Cکاهش معنیداری ( (p>0/05يافت،

( )p>0/05يافت ،درحالیکه در گروه صرعی تحت درمان با

درحالیکه در گروه صرعی تحت درمان با الموتريژين يا زنجبيل

الموتريژين و زنجبيل ) (LPG100در مقايسه با گروه کنترل

در مقايسه با گروه کنترل صرعی ،افزايش معنیداری

)(p>0/05

صرعی ،کاهش معنیداری ( (p>0/05نشان داد.

نشان داد (جدول شماره .)2

جدول شماره  :2تأثیر پنتیلن تترازول -الموتریژین و عصاره هیدروالكلي زنجبیل بر انواع فولیكولهای آترتیک ،کیستیک و پراکندگي جسم زرد
در گروههای آزمایشي مورد مطالعه
گروهها
تعداد فولیكولهای آترتیک مقدماتي و اولیه

کنترل سالم
3/25±0/5

a

تعداد فولیكولهای آترتیک ثانویه
تعداد فولیكولهای آترتیک ثالث

7/25±1/25

تعداد فولیكولهای آترتیک بالغ

8/12±0/37

a

5±1

1/5±0/5

کنترل
الموتریژین
b

کنترل صرعي
10/75±0/75

b

13±2

12/2±0/12

b

14/5±0/5

6/12±0/87

b

7/02±0/72

a

7/75±1/75

b

16/1±1/37

a

b

10/5±1/5
a

a

تعداد فولیكولهای کیستیک

2/37±1/37

جسم زرد

11/37±2/37

6±0/25

c

c

صرعي تیمارشده

صرعي تیمارشده با

صرعي تیمارشده

با الموتریژین

الموتریژین و زنجبیل

با زنجبیل

b

4/25±0/75

d

a

7/75±0/62

a

d

7/5±0/25

8/12±0/87
c

10±1

b

6±0/75

b

c

9/25±1/25

b

7/87±0/12

5/25±1/25

d

5/75±1

7/5±0/5

a

6/75±0/25

b
d

8/75±1

2/12±0/87

a

b

6/25±1/25

c

10/5±1/87

4/12±0/12

c

b

6/12±1/37

a

7/25±2/25

b

c

اعداد با حروف غیریكسان در هر ردیف دارای اختالف معنيداری در سطح  p>0/05ميباشند .گروه کنترل سالم ) ،(Cگروه کنترل الموتریژین ) ،(CLگروه کنترل صرعي
) ،(CPگروه صرعي تیمارشده با الموتریژین ) ،(LPگروه صرعي تیمارشده با الموتریژین و زنجبیل ) ،(LPG100گروه صرعي تیمارشده با زنجبیل ).)PG100

بررسی هورمونی نشان داد ميزان هورمون استروژن در گروه

ميانگين هورمون پروژسترون در گروه کنترل صرعی ) (CPدر

کنترل صرعی ) (CPدر مقايسه با گروه کنترل سالم ) ،(Cبهطور

مقايسه با گروه کنترل ) ،(Cکاهش معنیداری ( )p>0/05يافت؛

معنیداری ) (p>0/05افزايش يافته است ،درحالیکه در

درحالیکه در گروه صرعی تيمارشده با الموتريژين و زنجبيل

موشهای صرعی تيمارشده با الموتريژين ) (LPيا زنجبيل و

) ،(LPG100بهطور معنیداری ( )p>0/05افزايش نشان داد

الموتريژين ) (LPG100در مقايسه با گروه کنترل صرعی ،بهطور

(جدول شماره .)3

معنیداری ( )p>0/05کاهش نشان داد (جدول شماره .)1
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آمنه پوررستمی و همكاران

تأثير عصاره هيدروالكلی زنجبيل بر سيستم توليدمثلی در موشهای صرعی ماده تيمارشده با الموتريژين

جدول شماره  :3تأثیر پنتیلن تترازول -الموتریژین و عصاره هیدروالكلي زنجبیل بر میزان تغییرات استروژن و پروژسترون در گروههای آزمایشي مورد مطالعه
کنترل سالم

گروهها

کنترل
الموتریژین

استروژن (پیكوگرم برمیليلیتر)

43/12±1/62

a

50/1±0/12

پروژسترون (نانومول برلیتر)

35/28±2/52

a

21/2±2/93

کنترل صرعي

صرعي تیمارشده با

صرعي تیمارشده با

صرعي تیمارشده

الموتریژین

الموتریژین و زنجبیل

با زنجبیل

b

92/81±2/81

c

19/22±1/22

d

42/97±1/97

b

b

b

a

20/2±1/45

24/6±2/10

33/9±2/8

a

78/70±1/75
27/47±2/53

f

a

اعداد با حروف غیریكسان در هر ردیف دارای اختالف معنيداری در سطح  p>0/05ميباشند .گروه کنترل سالم ) ،(Cگروه کنترل الموتریژین ) ،(CLگروه کنترل
صرعي ) ،(CPگروه صرعي تیمارشده با الموتریژین ) ،(LPگروه صرعي تیمارشده با الموتریژین و زنجبیل ) ،(LPG100گروه صرعي تیمارشده با زنجبیل ).)PG100

در مطالعه هيستومورفومتری رحم ،ضخامت آندومتر رحمی در

ضخامت اپیتليوم و ميومتر شاخرحمی در گروه کنترل صرعی

گروه کنترل صرعی ) (CPدر مقايسه با گروه کنترل ،کاهش

) (CPنسبت به گروه کنترل ،افزايش معنیداری يافت ،درحالیکه

معنیداری يافت و در گروه صرعی تحت درمان با الموتريژين و

در گروه صرعی درمانشده با الموتريژين و زنجبيل

زنجبيل ) (LPG100در مقايسه با گروه کنترل صرعی ،افزايش

در مقايسه با گروه کنترل صرعی) ،(CPکاهش معنیداری نشان

معنیداری مشاهده گرديد.

داد (جدول شماره .)4

)(LPG100

جدول شماره  :4تأثیر پنتیلن تترازول  -الموتریژین و عصاره هیدروالكلي زنجبیل بر شاخصهای بافتي رحم در گروههای آزمایشي مورد مطالعه
گروهها
ضخامت آندومتر
)میكرومتر)
ضخامت اپيتلیوم
(میكرومتر)
ضخامت میومتر
(میكرومتر)
غدد در واحد سطح
(میليمترمربع)

کنترل

کنترل سالم

الموتریژین

a

283±1

a

17/07±18/33

376/5±1/5
13±21/87

کنترل صرعي

452/5±82/75
9/87±3/12

a

b

171/5±1/5
b

a

470/6±82/67
5/5±3

b

a

c

d

373±2

c

15/03±20/06

b

507/34±101/8

620/38±80/1
4/5±3/65

الموتریژین

الموتریژین و زنجبیل

زنجبیل

272/5±2/5

25/75±24/75

b

صرعي تیمارشده با

صرعي تیمارشده با

صرعي تیمارشده با

6/75±1/75

a

222/5±2/5

a

14/06±15/06

a

a

482/46±51

a

a

a

460±80/24
8/57±5/57

a

e

15/5±20/6

7/1±5/12

a

a

اعداد با حروف غیریكسان در هر ردیف دارای اختالف معنيداری در سطح  p>0/05ميباشند .گروه کنترل سالم ) ،(Cگروه کنترل الموتریژین ) ،(CLگروه کنترل
صرعي ) ،(CPگروه صرعي تیمارشده با الموتریژین ) ،(LPگروه صرعي تیمارشده با الموتریژین و زنجبیل ) ،(LPG100گروه صرعي تیمارشده با زنجبیل ).)PG100

بحث

بهويژه تأثير بر روی سيستم توليدمثلی میباشد .تحقيقات اخير

صرع دارای عواقب فيزيولوژيك گستردهای است که باعث

نشان داده است زنان مبتال به صرع اغلب در معرض مشكالت

بهوجودآمدن تشنج و استفاده از داروهای ضدتشنج میشود.

توليدمثلی همچون اختالل در محور هيپوتاالموس  -هيپوفيز،

توسعه صرع از لوب تمپورال ميانی باعث اختالل در تنظيم

چرخه قاعدگی نامنظم ،چرخه بدون تخمكگذاری ،يائسگی

هيپوتاالموس و ترشح هورمونها از هيپوفيز شده و در نتيجه باعث

زودرس و نارسايی زودرس تخمدان قرار دارند ( .)26صرع

تغيير غدد جنسی و کاهش باروری در اين بيماران میشود .از

بهعنوان اختالل عصبی مزمن میتواند گونههای فعال اکسيژن و

طرفی ،عوارض جانبی داروهای ضدصرع نيز باعث تغيير عملكرد

توليد سوپراکسيد را افـزايـش دهـد ( .)28،27درپـی کـينـدلـينگ

غدد درونريز در زنان مبتال به صرع شده که منجر به اختالالت

شيـميـايـی بـا پنتيلـن تتـرازول ،ميـزان راديكـالهای آزاد افـزايش

باروری در اين افراد میشود ( .)9مكانيسم دقيق عوارض جانبی

و آسيـب اکسيداتيو و توليد راديكالهای آزاد ،بهخصوص

داروهای ضدصرع شناختهشده نيست ،ولی احتمال میرود

گونههای راديكال فعال  NOناشی از مسموميت تحريكی

سيتوکروم  P450و ايزوآنزيم  3A4باعث متابوليزه داروهای

گلوتامات سبب آسيب سلولهای عصبی مغز میشود (.)29

صرعی و در نتيجه افزايش تستوسترون آزاد شوند و افزايش

 Markمعتقد بود راديكالهای آزادشده بهوسيله داروهای

تستوسترون نيز با اختالل عملكرد جنسی همراه است (.)25

ضدصرع از جمله  LTGدارای اثرات سمی برای فرد

تغييرات ايجادشده توسـط صـرع شامل اختـالالت غدددرونريـز،

مصرفکننده است .وی نشان داد مصرف اين دارو موجـب
ساختهشدن راديكـالهـای
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آزاد میشود که بهعنوان دهنده الكتـرون عمل کرده و برای

آنها در نتايج خود گزارش کردند تعداد کيستهای تخمدانی

تكميل الكترونهای حلقه خارجی خود به پروتئينها و

پس از جايگزينی والپروات با الموتريژين کاهش میيابد ( .)35در

ليپوپروتئينهای غشای سلولی متصل و در نتيجه اثر سيتوتوکسيك

تحقيق حاضر مشاهده گرديد در موشهای تيمارشده با

ايجاد میکند ( .)30در تحقيق حاضر مشاهده گرديد فرآيند

الموتريژين ،تعداد فوليكولهای آترتيك و کيست تخمدانی،

آترزی در تعداد زيادی از فوليكولهای درحال رشد بهصورت

کمتر از گروه صرعی بوده است (شكل شماره  .)1زنجبيل حاوی

نكروز در سلولهای گرانولوزا و تحليل سلولهای کومولوس

ترکيباتی از قبيل شوگااول ،جينجرول و سزکويیترپن است که

صورت میگيرد (شكل شماره .)1

آنتیاکسيدان بوده و موجب مهار متابوليتهای فعال و حذف

همچنين در موشهای صرعیشده با پنتيلن تترازول ،به دليل ايجاد

راديكالهای آزاد از بدن میشود ( .)14،13ديگر ترکيبات

راديكالهای آزاد اکسيژنی و توليد آنزيمهای استرس اکسيداتيو و

آنتیاکسيدانی گياه زنجبيل شامل :سلنيوم ،ويتامينهای ،C ،B ،A

آسيب فوليكولهای سالم ،تعداد فوليكولهای کيستيك وآترتيك

 ،Eفالونوئيدها و گلوتاتيون است ( .)36،12حضور مواد

در مقايسه باگروه کنترل ،افزايش معنیداری در سطح

p>0/05

آنتی اکسيدانی برای بلوغ ،کيفيت اووسيت و توليدمثل پستانداران

نشان داد (شكل شماره .)1

ضروری است ( .)38،37تحقيقات ( Yangسال  )2006نشان داد

 Bettsو همكاران در تحقيقی به اين نتيجه رسيدند که زنان

ويتامينهای  E ،C ،Bبر روند اسپرماتوژنز و کاهش اثرات سمّی

مصروع ،بهطور مشخص بيشتر مبتال به تخمدان پلیکيستيك

کادميم بر روی بافت بيضه مفيد واقع شدهاند (.)12

( )pcoمیشوند ( .)31برخی از محققين حتی پيشنهاد کردند pcos

تحقيقات  Bakerنيز نشان داد تيمار موشها با زنجبيل باعث

يك نوع از نوروپاتی يا صرع است (.)32

افزايش تعداد اسپرم در بيضهها و تخمك بالغ در تخمدان،

 Panو همكاران در بررسی کيندلينگ آميگدال بر روی چرخه

همچنين افزايش درصد وقوع لقاح میشود ( .)37در مطالعه حاضر

استروس و مورفولوژی تخمدان موش ماده ) (SDگزارش کردند

ميزان لقاح و استحصال تخمك در موشهای تيمارشده با زنجبيل،

کيندلينگ باعث اختالل در چرخه استروس ،بزرگشدن تخمدان،

بهطور معنیداری افزايش يافت .همچنين ميانگين فوليكولهای

تشكيل کيستهای تخمدانی متعدد ،آپوپتوز سلولهای گرانولوزا

بالغ در موشهای صرعی تيمارشده با الموتريژين و زنجبيل (توأم)

در فوليكولهای در حال رشد و تكثير سلولهای تك در

افزايش معنیداری در مقايسه با گروه صرعی داشت (شكل و

فوليكولها میشود .افزايش فوليكولهای پرهآنترال وآترتيك در

جدول شماره  .)1در تحقيق حاضر ارتفاع سلولهای پوششی در

گروه کيندلينگ با تشكيل کيست در تخمدان که شبيه به

گروه کنترل صرعی در مقايسه با گروه کنترل ،بهطور معنیداری

ويژگیهای پاتولوژی  pcosو عامل اصلی بزرگ شدن تخمدان

همراستا با افزايش ميزان استروژن ،افزايش نشان داد ،درحالیکه

در موشهای کيندل بود گزارش شده است Pan .گزارش کرد

در موشهای صرعی تيمارشده با الموتريژين با کاهش ميزان

تعداد فوليكولهای آنترال در گروه کيندلينگ ،بهطور معنیدار

استروژن سرمی ،ارتفاع سلولهای اپیتليالی ،کاهش معنیداری در

کاهش میيابد و فوليكولها قبل از اينكه آنترال شوند

مقايسه با گروه کنترل صرعی داشت (شكل و جدول شماره .)2

آترتيكشده يا در فاز آنترال متوقف میشوند ( Roste .)33و

محققين نشان دادهاند استراديول و انسولين باعث تكثير بافت

همكاران در مطالعهایکه بر روی مورفولوژی گنادها داشتند

پوششی آندومتر رحم میشوند ( .)39گيرندههای استروژن بر روی

گزارش کردند در موشهای دريافتکننده الموتريژين ،آتروفی

اپیتليوم ،استروما و ميومتر رحمی وجود دارند .استراديول از

بيضهها قابلمشاهده است ( Jouko .)34و همكاران نيز پس از

طريق تأثير بر روی اين گيرندهها که در بافت پوششی و يا

بررسی اثرات والپروات بر روی تخمدان ،به مدت يكسال،

گيرندههای استروما قرار دارند باعث تكثير بافت پوششی میگردد

الموتريژين را جايگزين والپروات کردند تا اثرات الموتريژين را

( .)40میتوان چنين اثبات کرد که افزايش ارتفاع سلولهای بافت

بر روی تعداد کيستهای تخمدانی مطالعه کنند.

پوششی در رحم میتواند زمينهساز سرطان آندومتر باشد (.)39
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گزارش شده است تجويز خوراکی عصاره آبی زنجبيل در مـوش،

(شكل شماره  2و جدول شماره  Omar Abu Baker .)4نشان داد

اثر مهاری بر تومور تخمدان داشته است ( )41و موجب

زنجبيل دارای اثرات بهبوددهندگی در بافت تخمدان و رحم

آپوپتوزيس در سلولهای سرطان تخمدان در موش میشود (.)42

سيستم توليدمثلی موش ماده (آلبينو) است و باعث افزايش مخاط

در مطالعه حاضر ،در موشهای تيمارشده با زنجبيل نيز با توجه به

آندومتر و غدد موجود در شاخ رحم میشود ( .)37بنابراين،

خاصيت ضدتوموری زنجبيل و با کاهش ميزان استروژن نسبت به

میتوان نتيجه گرفت استروژن باعث رشد و تكثير در رحم

گروه کنترل صرعی ،ارتفاع سلولهای پوششی کاهش يافت که

میگردد .باوجود اينكه استروژن موجب تكثير سلولی مضاعف در

مشابه گروه کنترل نرمال بود (شكل شماره .)2

آندومتر میشود ،پروژسترون نيز موجب تورم قابلمالحظه و بروز

گيرندههای استراديول در اليه ميومتر نيز وجود دارد استراديول با

فاز ترشحی در آندومتر میگردد ،بهطوریکه ضخامت آندومتر

افزايش تقسيمات سلولی باعث افزايش ضخامت ميومتر در اين

در مرحله ترشحی (زمان افزايش پروژسترون) در انسان تقريباً دو

گروه میشود .نتايج حاصل از تحقيق حاضر نشان داد ضخامت

برابر میشود.

اليه ميومتر درگروه صرعی ،همراستا با افزايش استروژن ،بهطور
معنیداری افزايش میيابد .همچنين در اين مطالعه ضخامت اليه

نتیجهگیری

ميومتر رحم درگروههای تيمارشده با زنجبيل نسبت به گروه

نتايج حاصل از تحقيق حاضر نشان داد در گروههای صرعی

صرعی کاهش نشان داد .باوجود تأثير زنجبيل در کاهش استروژن

تيمارشده با عصاره هيدروالكلی زنجبيل همه فاکتورهای

نسبت به گروه کنترل صرعی ،علت کاهش ضخامت اليه ميومتر

توليدمثلی بهبود میيابند که علت آن را میتوان به ترکيبات

کامالً قابلتوجيه است (شكل شماره  2و جدول شماره .)3

موجود در زنجبيل و خواص آنتیاکسيدانی و ضدديابتی و ...آن

در تحقيق حاضر ضخامت آندومتر در گروه صرعی با توجه به

نسبت داد.

کاهش ميزان پروژسترون ،نسبت به گروه کنترل ،کاهش
معنیداری يافت (شكل شماره  2و جدول شماره  ،)3و زنجبيل،

تشكر و قدرداني

پروژسترون در گروههای تيمارشده را افزايش داد که اين افزايش

اين پژوهش در قالب پاياننامه کارشناسی ارشد در دانشگاه اروميه

ناشی از افزايش جسم زرد در اين گروهها میباشد و همين علت

به انجام رسيد .از تمامی کسانیکه ما را در انجام اين طرح ياری

نيز میتواند افزايش ضخامت آندومتر رحم و پراکندگی

نمودند کمال تشكر و قدردانی را داريم.

غدد شاخ رحمی را در گروههای تيمارشده با زنجبيل توجيـه کنـد
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