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 در اثرات ضد باروری آنو میزان تستوسترون تأثیر ترکیب جدیدی از فنانترولین بر 
 Balb/Cهای نر بالغ نژاد  موش

 

 4ربابه علیزاده، 3باس شکروی، ع2عریانهربانو ، ش2اظم پریور، ک1هرداد شریعتیم
 

 خالصه

ری در مردان، استفاده از ترکیبات شیمیایی با         بـا توجـه به مشکل رشد جمعیت و گسترش روش های پیش گیری از بارو                :سـابقه و هـدف    
 در این پژوهش تأثیر یکی از مشتقات جدید فنانترولین          .خاصـیت کاهش باروری به شکل برگشت پذیر در مردان مد نظر قرار گرفته است              

ونی رمبر محور هو  است،  ز شده   که در شرایط مناسب در آزمایشگاه شیمی آلی دانشگاه تربیت معلم سنت           ـ دی آمینو پیریدینیوم     6 و   2 به نام 
 . مورد بررسی قرار گرفت 1381 ـ82در سال  تولید اسپرمگناد و تغییرات بافت بیضه و -هیپوفیز

 انتخاب  Balb/Cموش سوری نر بالغ نژاد  50 در ایـن مطالعـه ی تجربـی کـه در محـیط آزمایشگاهی انجام شد، تعداد      :مـواد و روش هـا    

گروه اول هیچ دارویی دریافت نکرده و به گروه دوم سرم نمکی تزریق شد و سه گروه تجربی دیگر                   . شدند تایی تقسیم    10و به پنج گروه     
به به عنوان دوزهای زیر کشنده      ـ دی آمینو پیریدینیوم     6 و   2از ترکیب   کـیلوگرم وزن بدن     بـه ازای هـر       میلـی گـرم      25 و   20،  15 مقادیـر 

 و LHو  FSH سپس مقادیر هورمون های. ز در مـیان دریافـت کردند   شـکل یـک رو  ی بـه مـدت بیسـت روز بـه    قصـورت داخـل صـفا   
نتایج با آزمون آماری آنالیز واریانس      . تستوسـترون در سـرم اندازه گیری و بیضه ها خارج و از نظر هیستولوژیکی مورد بررسی قرار گرفتند                  

 . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
 سطح تستوسترون سرم را به طور        دی آمینو پیریدینیوم،   6 و   2 م بر کیلوگرم وزن بدن از ترکیب       میلی گر  25نتایج نشان داد مقدار     : یافـته ها  

 های هیستولوژیکی   بررسی.  کاهش معنی داری دیده نشد     LH و   FSHهای   هورمونسـرمی   دهـد ولـی در سـطح        ی  معنـی داری کـاهش مـ      
 ).>05/0P(نشان داد های جنسی  در تعداد انواع سلولرا  ی کاهش معنی دار،بر روی بافت بیضه

 میلی  25 فنانترولین با دوز      مس دار  ه این مشتق از ترکیب    می توان بیان کرد ک    بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق         :نتـیجه گیری و توصیه ها     
تستوسترون  احتماالً از طریق تأثیر مستقیم بر بافت بیضه باعث تضعیف عملکرد آن و کاهش میزان                 ،ها گـرم بر کیلوگرم وزن بدن در موش       

 . گردد  میتولید اسپرمو 
  گناد، بافت بیضه ، اسپرماتوژنزـفنانترولین، محور هیپوفیز: کلیدیگان واژ

 
 مقدمه

های فن آوری منجر به کنترل       تحـوالت علمـی و پیشرفت     
ها، افزایش طول عمر ، کاهش میزان مرگ و          بسیاری از بیماری  

ای در حال   مـیر و در نتـیجه افزایش رشد جمعیت در کشوره          
های جلوگیری از باروری     امروزه اکثر روش  . توسعه شده است  

د و با توجه به مضراتی که در         شو توسـط خـانم هـا اعمال می       
الزم است آقایان نیز در این ) 2،1(بعضـی از موارد وجود دارد     

این در حال حاضر    . امـر مشـارکت فعال و عملی داشته باشند        

 م و بســتن مجــرای محــدود بــه اســتفاده از کــاندومشــارکت 

های   در بعضی افراد استفاده از روش      .)3(باشد   دفـران می  و  واز
کشف گوسیپول به   . ذکـور مشـکل و گاهی غیر ممکن است        م

  ی  پس از مشاهده   ، ضـد بـاروری مـردانه       ی عـنوان یـک مـاده     
استفاده از کاهش شدید باروری در یکی از روستاهای چین که 

، مطرح  مرسوم بود  ،گیاهروغـن دانـه های پنبه همراه با ذرات          
 ایـن مطالعـات مـنجر بـه کشـف چند گروه              ی ادامـه ). 4(دشـ 

دارویـی بـا اثـرات ضـد بـاروری مـردانه نظیر سولفونامیدها،              

  تربیت معلم تهراناه دانشگشیمی، دانشیار دکترای  3 دانشجوی دکترای زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران  1
 تربیت معلم تهراندانشگاه شیمی، دانشجوی دکترای  4    دانشگاه تربیت معلم تهراندکترای زیست شناسی، استاد  2
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10 ...ومیزان تستوسترون تأثیر ترکیب جدیدی از فنانترولین بر 

 ). 7،6،5( ها و مشتقات کینین شد نیتروفوران

از آنجـا کـه ترکیـب فنانترولین به عنوان یک نشان گر آهن در               
ــرد دارد   ــیمی کارب ــم ش ــر بیو) 8(عل ــی دارای و از نظ لوژیک

، و هم چنین قبال )9(خاصـیت مهـاری بر بلوغ اسپرم می باشد      
مشـتق دیگـری از آن کـه حـاوی کبالـت مـی باشد نیز مورد                 

، اثرات استخالف جدید حاوی     )10(آزمـایش قرار گرفته است    
مـس از ایـن ترکیـب بر روند تولید اسپرم مورد آزمایش قرار              

 از فنانترولین بر    تاکـنون تأثـیر مشـتق های گوناگونی       . گرفـت   
حـیات اسـپرم مـورد بررسـی قـرار گرفـته است، که نشان گر                
ــا     ــب ه ــن ترکی ــتفاده از ای ــر اس ــپرم در اث ــوغ اس  تضــعیف بل

در ایـن بررسـی اثـرات مشـتق جدیدی از           ). 11(بـوده اسـت     
 ـ دی آمینو    6و2ی  یفنانترولیـن بـا نـام شیمیا       مـس دار     ترکیـب 

  1 دکربوکســـیالت ـ9و2ـ فنانترولیـــن ـ 10 و1پیریدینـــیوم ـ 

 گناد در ـهیپوفیز بـر فرآیـند تولـید اسـپرم و محـور هورمونی         
گرفت تا از نتایج    های سوری نر بالغ مورد بررسی قرار         مـوش 

ضد باروری  حاصـل بتوان در طراحی و سنتز داروهای جدید          
 . مردانه بافعالیت اختصاصی تر استفاده کرد

 
 ها  مواد و روش

 ط آزمایشـــگاهی در ایـــن مطالعـــه ی تجربـــی در محـــی

ی از ترکیب   مشـتق جدیـد   ابـتدا   .  انجـام شـد    1380ـ81سـال   
 ـ دی آمیـــــنو پیریدینـــــیوم 6و2( فنانترولیـــــن مـــــس دار

به صورت پودر   )  ـ دکربوکسیالت    9و2ـ فنانترولیـن ـ     10 و 1
سـبزرنگ و بی بو در شرایط مناسب در آزمایشگاه شیمی آلی            

 ترکیب نوبلور    و به روش   دشدانشگاه تربیت معلم تهران تهیه      
حالل این ترکیب سرم    ). 12(در آب مقطـر تعیین خلوص شد        

 سانتی گراد برای حل   ی  درجه 37 که در دمای     ،فـیزیولوژی بود  
 Balb/Cموش های نر بالغ از نژاد     . کـردن و تزریق استفاده شد     

  ی  دانشکده  ی  گرم از حیوان خانه    25-30 وزنی    ی در محـدوده  
 تحت شرایط استاندارد     و ندشـد علـوم پزشـکی شـیراز تهـیه         

  ســـاعت تاریکـــی و حـــرارت 10 ســـاعت روشـــنایی، 14(

                                           
١ 2,6-Diaminopyridinum 1 ,10-Phenanthroline-2,9-   
   dicarboxylate 

نگه داری شده و به آب و غذا به         )  درجـه سـانتی گـراد      2±21
 سر موش سوری نر به پنج       50. مقـدار کافـی دسترسی داشتند     

گروه کنترل  یک گروه به عنوان     .  تایـی تقسیم شدند    10گـروه   
ـ هـیچ دارو    عنوان گروه شم    بهم  دوی دریافـت نکردند، گروه      ی

سـرم فـیزیولوژی بـه عـنوان حالل دارو دریافت کردند و سه              
 یک روز در میان دارو      ، به مدت بیست روز    دیگرگروه تجربی   

دارو  میلـی گرم بر کیلوگرم وزن بدن         25 و   20،  15بـه مقادیـر   
 که  2 این کار پس از تعیین دوز کشنده ی دارو         .دریافـت کـردند   

زریق در  ت. بدن بود، انجام شد    میلـی گرم بر کیلو گرم وزن         35
های تجربی به صورت داخل صفاقی انجام         و گروه  دومگـروه   

به این دلیل که دوره ی زمانی تکامل اسپرم در موش           . شـد 
 روز بـه طـول می انجامد و در بیست روز            35در حـدود    

، تزریق  )13(اول تغییرات تمایزی زیادی انجام می پذیرد        
روز در میان انجام    بـه مـدت بیست روز، به صورت یک          

ها را   موش،بعـد از گذشـت بیسـت روز از اولین تزریق      .شـد 
ها برای اندازه گیری  پـس از توزیـن با گیوتین کشته و خون آن      

 در لوله های FSHو  LH های تستوسترون،  غلظـت هورمـون  
 سپس سرم با سانتریفوژ با دور       .آزمـایش تمیز جمع آوری شد     

ان اندازه گیری در سرمای      در دقـیقه جـدا شـده و تا زم          2000
کیـت های سنجش    . دشـ  درجـه سـانتی گـراد نگـه داری           -20

رادیوایمونواسی ساخت شرکت   هورمونـی با استفاده از روش       
Radim  توسط دستگاه گاماکانتر مدل 01/0 با دقت Kentron  

 شده  چنین شکم حیوانات باز    هم. ساخت سوئیس به کار رفت    
م و وزن بیضه اندازه گیری    ابتدا حج . شدو هر دو بیضه خارج      

تعــداد و پــس از رنــگ آمــیزی همـــاتوکســیلین و ائوزیــن، 
ی، لـیدیگ، اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت   ـهـای سـرتول    سـلول 

 . تعیین شدیدیاولیه، اسپرماتید و اسپرماتوزو

ها  بـرای تعییـن حجـم بیضـه ابتدا قطر بزرگ و کوچک بیضه             
  :ه از فرمولتوسط کولیس اندازه گیری شده و با استفاد

KLD ..
4

2









×π V=      کـه در آن V      ،معـادل حجـم D   قطر  معادل 

                                           
Lethal Dose 50٢ 
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11 82، بهار 42مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان ، شماره 

  پس از تجویز دوزهـــای مختلفFSH و LHتستوسترون، غلظت هورمون های و انحراف معیار انگین ـــ می-1جدول 
 ـ دی آمینو پیریدینیوم در مقایسه با گروه کنترل در موش های نر6 و 2

FSH 
 

 

 )میلی واحد بر میلی لیتر(
LH 

 
 

 )میلی واحد بر میلی لیتر(
  تستوسترون

 )نانوگرم بر میلی لیتر(

 افت فنانترولین میزان دری

 )میلی گرم بر کیلو گرم(
 ها گروه

 کنترل ـــ 1/0±3/3       78/0 ± 03/0      ±1/2 1  

 شم ـــ 1/0±4/3       77/0 ± 03/0 ±1/2 1/0

 1بی تجر 15 ±2/3 2/0      03/0±74/0 ±1/2 1/0

 2تجربی  20 3  ± 1/0      04/0±72/0 ±1/2 1/0

 3تجربی  25 1  04/0± *   71/0 ± 04/0 ±1/2 2/0

      05/0P≤   * 
 

 تجزیه). 14( است، محاسبه شد     9/0معادل   Kبزرگ و ضریب    
انجام آنالیز واریانس یک طرفه     اطالعات با استفاده از     و تحلیل   

تفاوت بین  گروه ها تعیین و      و میانگیـن و انحـراف معیار         شـد 
 .با آزمون تی مورد ارزیابی قرار گرفتها  گروه

 
 یافته ها

هــای  بررســی ســطح هورمــون :آزمــون هــای هورمونــی
میانگین غلظت نشان داد که  در سرم FSH و  LHتستوسترون،

 میلی  25پس از دریافت    هورمون تستوسترون در گروه تجربی      
در مقایسه با سایر    وق،  از ترکیب ف  گـرم برکـیلوگرم وزن بـدن        

کاهش معنی  و نیز گروه کنترل و گروه شم        گروه های آزمایش    
  نانوگـــرم بـــر 03/1 ± 04/0 و بـــه  )≥P 05/0(داری یافـــته 

 در حالــی کــه اخــتالف میانگیــن غلظــت میلــی لیــتر رســید،
هـای مخـتلف آزمـایش      در گـروه FSH و  LH هـای  هورمـون 

 ).1جدول (نبود دار  معنی

ــم و وزن بیضــ  ــان   :هحج ــتایج نش ــه   دان ــیچ گون ــه ه  د ک

در و وزن آن اخــتالف معنــی داری در میانگیــن حجــم بیضــه 
هم چنین وزن بدن    . اشتهای مختلف آزمایش وجود ند     گـروه 

در مـوش هـای دریافت کننده ی ترکیب با گروه کنترل و نیز با               
 . زمان قبل از دریافت ترکیب فوق تفاوت معنی داری نداشت

های سرتولی   میانگین تعداد سلول   :یضهنـتایج بافت شناسی ب    
های مختلف آزمایش اختالف معنی داری با یکدیگر         در گـروه  

 ).2جدول (شتند ندا

نـتایج نشان داد که تعداد سلول های لیدیگ در گروه تجربی با             
از ترکیب فوق    میلـی گـرم بـر کـیلوگرم وزن بدن            25تـزریق   

  اشتد    داری   معنی های آزمایش کاهش نسبت به سایر گروه

 )05/0 P≤( ،   20 و   15دیگر با تزریق    جربی  دو گروه ت  ولی در 
اختالف از ترکیب سنتز شده     میلـی گـرم بر کیلوگرم وزن بدن         

از نظر تعداد سلول های لیدیگ در مقایسه با سایر          معنـی داری    
 ). 3جدول (اشت آزمایش وجود ندگروه های 

ولیه، های اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت ا    میانگیـن تعـداد سلول    
به گروه  بتهای تجربی نس ید در گروهیاسپرماتید و اسپرماتوزو

در به طوری که ) ≥P 05/0( شتکنـترل کـاهش معنی داری دا  
 از  میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن        25با تزریق   گـروه تجربـی     

 
 

 در های سرتولی تعداد سلولو انحـراف معـیار      میانگیـن    -2 جـدول 
 ـ دی  6و2دوزهای مختلف   یـک لوـله پـس از تجویز داخل صفاقی           

  در موش های نرمقایسه با گروه کنترل     آمینو پیریدینیوم در 

سرتولی های  سلول  میزان دریافت فنانترولین
 )میلی گرم بر کیلو گرم(

 ها گروه

 کنترل ـــ 1/21 ± 8/0

 شم ـــ 3/19 ± 1/1

 1تجربی  15 5/20 ± 9/0

 2تجربی  20 5/17 ± 1/1

 3تجربی  25  16   ± 9/0     

   P:NS  
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12 ...ومیزان تستوسترون تأثیر ترکیب جدیدی از فنانترولین بر 

لوله های لیدیگ در     تعداد سلول و انحراف معیار     میانگین   – 3جدول
 ـ دی آمیـنو  6و2پـس از تجویـز داخـل صـفاقی دوزهـای مخـتلف       

          پیریدینیوم در مقایسه با گروه کنترل در موش های نر

  میزان دریافت فنانترولین های لیدیگ سلول

 )میلی گرم بر کیلو گرم(
 ها وهگر

 کنترل ـــ 0/70 ± 9/2

 شم ـــ 6/71  ± 7/2 

 1تجربی  15 5/71 ± 3/1

 2تجربی  20 9/57 ± 4/1

 3تجربی  25 0/44 ± 2/1*  

05/0 P≤  * 
 

بیشـترین اخـتالف معنـی دار در میانگین تعداد          ترکیـب فـوق     
های آزمایش دیده شد     ید در مقایسه با سایر گروه     یاسـپرماتوزو 

)01/0P≤ ( ) 4ل جدو.( 
 
 

 بحث 
 دی  6 و   2نـتایج مطالعـه نشـان داد کـه استفاده از ترکیب             

آمینو پیریدینیوم بدون کاهش در وزن و حجم بیضه ها می تواند      
تعداد سلول های لیدیگ و سلول های دودمان اسپرماتوزویید را          

 . کاهش داده و از سطح سرمی تستوسترون بکاهد

ک رهبر و راهنما را     توانند نقش ی   برخی از ترکیبات دارویی می    
ها منجر به    زیرا تغییر و اصالح ساختمان شیمیایی آن      کنند،  ایفا  

 د که خصوصیات مورد نظر را در حد         شو تولـید مشـتقاتی مـی     

گونه که حدود دو دهه پس از        همان. ایـده آلـی داشـته باشـند       
 اثرات جانبی    ی ، مطالعه 1930کشـف سـولفونامیدها در سـال        

اروهـای مهار کننده آنزیم انیدراز    د  ی هـا مـنجر بـه عرضـه        آن
 قند خون    ی کربنـیک ماننداسـتازوالمید و مـواد کـاهش دهنده         

عمل آمده نشان داده    ه  های ب  بررسی. دشـ پروپامـید    مانـند کلـر   
 است که مواد مختلفی از قبیل ترکیبات ضد سرطان و کادمیوم           

 ید را مـتوقف کنـند ولی اثرات        یتوانـد تولـید اسـپرماتوزو      مـی 

ها مانع از استفاده     و سـمیت بعضی از آن       برگشـت  غـیر قـابل   
ده است که   شمشخص  هم چنین   . )15(د   شو می بالین   هـا در   آن

تـری مـتوپریم بـدون تأثـیر بر غلظت تستوسترون سرم سبب             
 ).16(شود  کاهش باروری می

ترکیب در ایـن مطالعـه اثـرات ضد باروری مشتق جدیدی از             
مورد پژوهش قرار   فنانترولیـن بـر موش سوری  بالغ         مـس دار    

گرفـت تـا از نـتایج حاصل از آن در طراحی و سنتز داروهای               
بررسی میانگین  ). 17(جدیـد ضد باروری مردانه استفاده شود        

این مطالعه های پنج گانه  ها در گروه  بیضهتغییرات وزن بدن و
بود و   طبیعی بودن روند رشد و نمو حیوانات          ی نشـان دهـنده   

 بر روی وزن بدن و بیضه ها را بتوان          شاید عدم تأثیر این دارو    
 . از امتیازات تجویز این ترکیب جدید به شمار آورد

ـ           دسـت آمـده پیشنهاد می شود که این    ه  بـا توجـه بـه نـتایج ب

 م  ــــــبا تأثیر مستقیاحتماالً می تواند ترکیب جدید سنتز شده 

  در یک لوله پس از تجویز داخل صفاقی دوزهای سپرمهای دودمان ا تعداد سلولو انحراف معیار انگین ـــ می-4 جدول
 ـ دی آمینو پیریدینیوم در مقایسه با گروه کنترل در موش های نر6و2مختلف 

ید یاسپرماتوزو اسپرماتوگونی  اسپرماتوسیت  اسپرماتید    میزان دریافت فنانترولین

 میلی گرم بر کیلو گرم
 ها گروه

 کنترل ــــ 6/1±48   5/2±82  8/4±148   ±675 9/9 

 شم ــــ 1/2±49   2/3±81  3/6±149   4/31±660 

 1تجربی  15 4/1±41* 6/2±65*      8/3±108* 2/13±539*

 2تجربی  20 1/1±33* 9/1±42*      1/4±88* 6/21±324*

 3تجربی  25 4/1±22* 6/0±5/17*      8/3±54* 3±33**

 ).>P 05/0(وه کنترل است  نشان دهنده اختالف آماری معنی دار با گر*

 ).>P 01/0(نشان دهنده اختالف آماری معنی دار با گروه کنترل است **               
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ها  ای بینابینی باعث کاهش تعداد و فعالیت آن       ــــ ه بـر سـلول   
شده و ترشح هورمون تستوسترون را کاهش دهد ولی بر روی  

  جهـــت ترشـــح گنادوتروپیـــن هـــا   ازهیپوفـــیز  یغـــده

 .)18(ثیر است تأ  بی

این دارو با مقادیر تزریق شده به       بـه نظـر می رسد       چنیـن    هـم 
 منی ساز احتماالًتلیوم لوله های     علـت اثـر مسـتقیم آن براپـی        

 می شود های دودمانی سازنده اسپرم      باعـث کاهش تعداد سلول    
ها را القاء     تعداد سلول  کـاهش  بیشـترین    ،داروو حداکـثر دوز     

در بین   ) ≥P 05/0 (تولید اسپرم ند  کاهش معنی دار رو   . می کند 
های کنترل و    هـای تجربی در مقایسه با یکدیگر و گروه         گـروه 

  دوز   استعمال   شرایط  در نشان دهنده ی بیشترین تاثیر شم 

 .از دارو می باشد)  میلی گرم بر کیلو گرم25(  حداکثر 

 رفتارهای   ی  بنابرایـن بررسـی های فراساختاری بیضه، مطالعه       
ت هورمونی در سطح هیپوتاالموس و تغییرات       جنسـی، تغیـیرا   

رشـد و نمـو جنینی تحت تأثیر این ترکیب جدید در پژوهش             
تواند راهنمای خوبی برای     هـای آیـنده کمک کننده بوده و می        

 . ارزیابی داروهای ضد باروری مردانه باشد

 تشکر و قدردانی 
وسـیله از مسئوالن و کارکنان محترم دانشگاه تربیت          بدیـن 

 پزشکی و دامپزشکی شیراز و دانشگاه        ی تهران، دانشکده معلم  
ــمیمانه      ــران ص ــیقات ته ــوم و تحق ــد عل ــالمی واح آزاد اس

 . شود گزاری می سپاس
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