
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 94- 1395/102خرداد و تیر / دوره بیست و یکم / دستان مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کر

ناشی از تغییرات در برابر اثرات محافظتی عصاره هیدروالکلی میوه هندوانه ابوجهل 
  موش هاي اپیدیدیمی اسپرمتوان باروري در دوکسوروبیسین 

   2، سعید نفیسی2، غالمرضا نجفی1 علی شالیزار جاللی
  a.shalizar@urmia.ac.ir،  044-31942593: تلفن ثابت)مولف مسوول(، ایران ارومیه، ارومیه، دانشگاه ،دامپزشکی دانشکده پایه، علوم استادیار، گروه .1
  .ایران ارومیه، ارومیه، دانشگاه ،دامپزشکی دانشکده پایه، علوم استادیار، گروه .2
  

  چکیده
ه گیرد، به واسطمی بسیار مورد استفاده قرارضد سرطان  داروي یک عنوان که به بالینی دوکسوروبیسین کارایی :زمینه و هدف
 میوه هیدروالکلی عصارهاحتمالی  محافظتی اثرات ارزیابی حاضر مطالعههدف . هاي طبیعی محدود گشته استآسیب به بافت

  .باشدمی سمیت تولید مثلی دوکسوروبیسین برابر در ابوجهل هندوانه
 دو. شدند تقسیمتایی شش هايوهگر بهنر بالغ  موش سر 24  دار،شاهد شدهتصادفی تجربی مطالعه این انجام براي :بررسی روش
 ،7 ،1 هايروز در صفاقیداخل صورت به بدن وزن کیلوگرم هر ازاي به گرممیلی 5/1 میزان به را دوکسوروبیسین هاموش از گروه

 گرملیمی 200 میزان به را ابوجهل هندوانه میوه هیدروالکلی عصاره فوق، هايگروه از گروه یک. کردند دریافت 35و  28، 21 ،14
 شاهد و گروه. نمودمی دریافت دوکسوروبیسین تجویز از پس ساعت چهار صفاقیداخل صورت به بدن وزن کیلوگرم هر ازاي به

روز در تمامی  35هاي اپیدیدیمی پس از اسپرم باروري توان. شد گرفته نظر در نیز کردمی دریافت را عصاره تنها که گروهی
 توکی تعقیبی تست و طرفه یک واریانس آنالیز آماري آزمون از استفاده با مطالعه این هايداده .فتحیوانات مورد ارزیابی قرار گر

  .گرفتند قرار تحلیل و تجزیه مورد
 رویان رشد توقف میزان را در بارزي افزایش نیز و رویان رشد و باروري میزان در داريمعنی کاهش دوکسوروبیسین :هایافته

طبیعی  مقادیر سمت به هاي فوق رافراسنجه ابوجهل هندوانه میوه هیدروالکلی عصاره همزمان جویزت .)P>05/0(موجب گردید
  .داد سوق

سمیتاي در بالقوهمحافظتی واجد اثرات  تواندمی ابوجهل هندوانه میوه هیدروالکلی عصاره که رسدمی نظر به چنین :گیرينتیجه
  .باشد دوکسوروبیسین از ناشی مثلیهاي تولید

  اسپرم، موشباروري،  ابوجهل، هندوانه دوکسوروبیسین، :هاکلید واژه
  10/11/94:پذیرش 19/10/94:اصالحیه نهایی 16/8/94:وصول مقاله
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  مقدمه
 توقف جهت شیمیایی عوامل کارگیريبه درمانیشیمی

 هاییجایگاه در حتی سرطانی هايسلول حذف و رشد
 این با. شودمی ملشا را اولیه تومور ءمنشا از دورتر

-سلول بین تشخیص قابلیت درمانی فرآیند این وجود،

 بر عالوه و نبوده دارا را سالم هايسلول و سرطانی هاي
 و سالم هايسلول دیگر سرطانی، هايسلول امحاي
 ).1( بردمی بین از نیز را بدن الرشدسریع

ته هاي گذشکه در دهه است دوکسوروبیسین دارویی
درمانی ثر در شیمیؤسرطان مترکیب ضد به عنوان یک

رغم کارایی درمانی علی. مورد استفاده قرار گرفته است
ها، عوارض در برابر طیف وسیعی از بدخیمی قابل توجه

 ،هاي قلبینظیر آسیب این داروناشی از متعدد جانبی 
-کبدي، کلیوي، خونی، روانی و نیز اختالالت تولید

وعی را به موض آن سته بههاي وابدرمانیشیمی مثلی،
 مکانیسم چه اگر ).1- 6( چالش برانگیز بدل ساخته است

به خوبی  ماده هاي بافتی اینسمیت بیوشیمیایی دقیق
بارز  نقش بر متعددي اما مطالعات شناخته نشده است

 در آزاد هايرادیکال آزادسازي اکسیداتیو و تنش
 هصح دوکسوروبیسین از ناشی بافتی هايآسیب ایجاد

پیشین  مطالعاتدر همین راستا،  ).7- 9(اند گذارده
 دوکسوروبیسین از سمیت سلولی ناشی ،صورت پذیرفته

هاي به افزایش تولید گونه نیز عمدتاً را بیضه بافت در
 نسبت آپوپتوز القاء و DNA فعال اکسیژن، آسیب

هاي ، اتخاذ راهبردبر این اساس ).10-12( نداهادد
ظور کاهش عوارض جانبی داروي درمانی مناسب به من

ی دوکسوروبیسین و در عین حال حفظ کارایی درمان
 امروز به تا .رسداین دارو امري ضروري به نظر می

 آنتی اکسیدانت در هاي ویژگی واجد ترکیبات کارایی
 هايدر بررسی دوکسوروبیسین مثلیهاي تولیدآسیب برابر

 ابوجهل وانههند ).4 و13( رسیده است تایید به متعددي
و  علفی گیاهی شود،می شناخته نیز تلخ سیب نام به که

 هايکشور از بسیاري هايبیابان در که است سالهچند
 دردي،ضد اثرات داراي و رویدمی ایران نظیر ايحاره
باشد می اکسیدانتآنتی و آماسیضد باکتریایی،ضد

ت نشان داده اس مطالعات اخیر عالوه بر این، .)14- 16(
قادر به مهار این گیاه میوه که عصاره هیدروالکلی 

هاي در گلبول آلوکسان از هاي اکسیداتیو ناشیتنش
 و همچنین واجد اثرات) 17(قرمز موش صحرایی بوده 

ناشی از  DNAمحافظتی قابل توجهی در برابر آسیب 
 از این روي، هدف مطالعه .)18( باشدسیکلوفسفامید می

 احتمالی عصاره محافظتی اثرات ارزیابی حاضر
عوارض  برابر در ابوجهل هندوانه میوه هیدروالکلی

 هاياسپرم باروري دوکسوروبیسین در توان از ناشی
  .باشددر موش می جنین رشد و روند اپیدیدیمی

  
  بررسی روش

  ی میوه هندوانه ابوجهلالکلتهیه عصاره هیدرو
 هاي هندوانههیدروالکلی، میوه عصاره تهیه جهت

 آسیاب و جهل متعاقب جداسازي دانه، خشکابو
 در آمده دست به پودر از گرم 110 ،سپس .گردیدند

ساعت مخلوط  72 مدت به %70اتانول  لیتر میلی 1000
 دماي در و خالء شرایط و پس از عبور از صافی، تحت

 و نهایی تغلیظ از پس. گردید تغلیظ سانتیگراد درجه 40
 وزن% 09/9 به ییهیدروالکلی نها عصاره شدن، خشک

 .)18(رسید  اولیه

  حیوانات بنديگروه
 24 ،دارشاهد شدهتصادفی تجربی مطالعه این انجام براي

 وزن و هفته هشت سنی میانگین با نر بالغ موش سر
 حیوانات نگهداري و پرورش مرکز از گرم 25 تقریبی
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 تهیه ارومیه دانشگاه دامپزشکی دانشکده آزمایشگاهی
 ساعت 12 استاندارد شرایط تحت حیوانات. گردید

 درجه 25±2 دماي تاریکی، ساعت 12 و روشنایی
. شدند گهدارين %50±10 نسبی رطوبت و گرادسانتی

 ذرت، با یکسان ايتغذیه شرایط در حیوانات تمام
 امکان و شده تغذیه برابر هاينسبت به پلت و جو گندم،

. شتدا وجود آنها تمامی براي نیز آب به آزاد دسترسی
 حیوانات محیط، شرایط با سازگاري هفته یک متعاقب

 تقسیم تاییشش گروه چهار به تصادفی صورت به
 هر ازاي به لیترمیلی 1/0 شاهد، گروه حیوانات :شدند

-روز در فیزیولوژي سرم صفاقیداخل صورت موش به

 از پس ساعت چهار و 35و  28، 21 ،14 ،7 ،1 هاي
صورت  موش به هر ازاي به رلیتمیلی 2/0مجدداً  تجویز،

 حیوانات .نمودندمی سالین نرمال دریافت صفاقیداخل
 هر ازاي به گرممیلی 5/1 دوکسوروبیسین، گروه

 داروي صفاقی داخل صورت به بدن وزن کیلوگرم
 35و  28، 21 ،14 ،7 ،1 هايروز را در دوکسوروبیسین

 +دوکسوروبیسین  گروه حیوانات .کردندمی دریافت
-میلی 5/1 ابوجهل، هندوانه میوه هیدروالکلی هعصار

-داخل صورت به بدن وزن کیلوگرم هر ازاي به گرم

 ،14 ،7 ،1 هايروز در دوکسوروبیسین داروي صفاقی
 وزن کیلوگرم هر ازاي به گرممیلی 200 و 35و  28، 21

 چهارمذکور را  عصاره صفاقیداخل صورت به بدن
 حیوانات .نمودند یم دریافت دارو تجویز از پس ساعت
 ابوجهل نیز تنها هندوانه میوه هیدروالکلی عصاره گروه
 صورت به بدن وزن کیلوگرم هر ازاي به گرممیلی 200

، 21 ،14 ،7 ،1 هايروز دررا  عصارهاین  صفاقیداخل
 نیز مطالعه این زمان مدت .کردندمی دریافت 35و  28
 مطلب نای کردن نشان خاطر .شد گرفته نظر درروز  36

-بنديزمانها و دز تمامی که رسدمی نظر به ضروري

 صورت پیشین مطالعات با مطابق حاضر، مطالعه يها
در زمینه سمیت تولیدمثلی دوکسوروبیسین و نیز  گرفته

 هندوانه میوه هیدروالکلی اثرات محافظتی عصاره
گشتند  ریزيطرحابوجهل و عدم سمیت این عصاره 

 .)18 و19(

  اپیدیدمدم رم از استحصال اسپ
 هاي نرکشی موشاسپرم، متعاقب آسان به منظور تهیه

شکمی با  ، پوست ناحیهساعت پس از آخرین تیمار 24
ناحیه ایجاد برش در متعاقب . استریل گردید% 70اتانول 

-ون پتريم از بیضه جدا شده و دریدییدشکم، دم اپ

سپس  .فتقرار گر HTFحاوي محیط کشت هاي دیش
دیدم در داخل محیط کشت به قطعات کوچک دم اپی

دقیقه درون محیط کشت در  10خرد شد و به مدت 
-سانتی درجه 37دماي در  CO2 5%داراي انکوباتور 

ها از اپیدیدیم باقی ماند تا امکان خروج اسپرمگراد 
با هاي متحرك ، اسپرمشستشوپس از  .فراهم آید

-ظرفیتو جهت شده جدا  استفاده از روش شناورسازي

 CO2 5%یابی به مدت یک ساعت در انکوباتور داراي 
  .)20( گراد قرار داده  شدندسانتی درجه 37دماي  در

  گیري و لقاح داخل آزمایشگاهیخمکت
هاي از موشیک هر در راستاي القاي سوپراووالسیون، 

را به  hCGهورمون ی لملین الواحد ب 5/7 ،ماده بالغ
-س از تزریق داخلساعت پ 48صفاقی  صورت داخل

. دریافت نمود PMSGی لملالواحد بین 5/7صفاقی 
و متعاقب  hCGساعت پس از تزریق هورمون  12تا  10

هاي رحمی به همراه هاي ماده، لولهکشی موشآسان
قسمت کوچکی از شاخ رحم جدا شده و در داخل 

ها از ناحیه تخمک .ندشدقرار داده  HTFمحیط کشت 
وشو با محیط کشت ز شستآمپول خارج و پس ا

HTF به قطرات لقاح در زیر روغن معدنی که حاوي ،
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-سپس اسپرم. بودند، انتقال یافتند HTFمحیط کشت 

، به تعداد بودند یابی را طی کردهظرفیت هایی که مرحله
قطرات لیتر محیط کشت به  یک میلیون به ازاي هر میلی

ساعت پس  6تا  4عمل لقاح حدود  .افزوده شدند لقاح
هسته نر و دو پیش  با مشاهده ،هاکردن اسپرماز اضافه

شست ها پس از زیگوت. ماده مورد ارزیابی قرار گرفت
اي که از قبل به تعادل رسیده شو، به محیط کشت تازه و

 درصد لقاح، از بعد ساعت 24بود، منتقل گشته و 
 ساعت پس از لقاح، 96- 120سلولی و  دو هايجنین

 هايجنین و شده هچ هايجنین ها،ستوسیستبال درصد
  .)21( گرفتند قرار ارزیابی مورد شدهمتوقف
  آماري آنالیز

 هايگروه تعداد ها،داده بودن پیوسته و کمی به توجه با
 بودن نرمال از اطمینان متعاقب نیز و ارزیابی مورد مستقل
-این مطالعه با استفاده از بسته نرم نتایج ،هاداده توزیع

مورد ارزیابی آماري قرار  18نسخه  SPSSفزاري ا
ها آنالیز واریانس یک جهت مقایسه بین گروه. گرفتند

اي چندگانه توکی هاي مقایسهطرفه و به دنبال آن تست
براي تعیین  P >05/0مقدار . مورد استفاده قرار گرفت

  .ها در نظر گرفته شدداري بین گروهسطح معنی
  

  هایافته
سلولی، هاي دوهاي تخم، جنینسلول درصد، 1 جدول

هاي شده و جنینهاي هچها، جنینبالستوسیست
نشان مختلف آزمایشی هاي شده را در گروهمتوقف

و  1 هايشکل( شودگونه که مشاهده میهمان. دهدمی
دوکسوروبیسین را تنها درصد لقاح در گروهی که ، )2

به داري را نسبت  کاهش معنی ،بودنددریافت کرده 
 دهدنشان میهندوانه ابوجهل و عصاره شاهد هاي گروه

)00/0=P( .میوه هیدروالکلی عصاره تجویز که حال آن 

 ،دوکسوروبیسین تجویز متعاقب ابوجهل هندوانه
 در لقاح میزان در را) P=00/0( داريمعنی افزایش
 دریافت را دوکسوروبیسین تنها که گروهی با مقایسه

متعاقب بررسی همچنین،  .گردید سبب بودند، کرده
-جنین درصد مشخص گردید کهحاضر مطالعه  نتایج

درگروه  تخم هايسلول حاصل ازدوسلولی  هاي
در مقایسه با داري معنیبه صورت  دوکسوروبیسین

کاهش یافته شاهد و عصاره هندوانه ابوجهل  هاي گروه
گروه دوکسوروبیسین در  حالی که در. )P=00/0( است

افزایش هندوانه ابوجهل،  میوه والکلیهیدر عصاره+ 
 حاصل از سلولیهاي دودر درصد جنینداري معنی
 دوکسوروبیسیندر مقایسه با گروه  تخم هايسلول

نیز ها درصد بالستوسیست .)P=00/0( دیگردمشاهده 
 کننده دوکسوروبیسین در مقایسه بادرگروه دریافت

شکل  بههاي  شاهد و عصاره هندوانه ابوجهل گروه
 عصاره تجویز .)P=00/0( داري کاهش یافتمعنی

 همراه به ابوجهل هندوانه میوه هیدروالکلی
 میزان در را داريمعنی افزایش دوکسوروبیسین،

 تنها که گروهی با درمقایسه هابالستوسیست
 گشت بودند، موجب کرده دریافت دوکسوروبیسین

)00/0=P(. به عالوه، دوکسوروبیسین موجب کاهش 
در  شدههچ هايبالستوسیست درصداي در مالحظه بلقا

 هاي  شاهد و عصاره هندوانه ابوجهلگروهمقایسه با 
 با همراه که درگروهی میزان این .)P=00/0( گردید

 هندوانه میوه هیدروالکلی عصاره دوکسوروبیسین،
 گروه به نسبت بودند، کرده ابوجهل را نیز دریافت

-معنی افزایشبه تنهایی،  دوکسوروبیسین کننده دریافت

-درصد جنیندر همین راستا،  .)P=00/0( داشت داري

 دوکسوروبیسین تنها در گروهی کهنیز  شدهمتوقفهاي 
به نسبت  معنی داريبودند، افزایش  کرده دریافت
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 و عصاره هندوانه ابوجهل) P=01/0(هاي شاهد گروه
)01/0=P( میوه هیدروالکلی عصاره تجویز. داشت 

، کاهش دوکسوروبیسین تجویز متعاقب ابوجهل هندوانه

 شدهمتوقفهاي جنین میزان در را) P=04/0(داريمعنی
 دریافت را دوکسوروبیسین تنها که گروهی با مقایسه در

  .)3و  2 هايشکل(سبب شد  بودند، کرده
  

 مختلف آزمایشیهاي شده در گروههاي متوقفشده و جنینهاي هچها، جنینسلولی، بالستوسیستهاي دوهاي تخم، جنینمقایسه درصد سلول :1جدول 

هاي دو سلولی جنین (%)هاي تخم سلول هاي آزمایشیگروه
(%) 

هاي متوقف شده جنین (%)شده هاي هچجنین (%)ها بالستوسیست
(%) 

  a 56/0±67/94  a 25/1±58/94 a 83/0±83/90 a 26/1±62/87 a 38/0±95/3 شاهد
  a 65/1±63/94 a 91/0±24/95 a 81/1±48/90  a 28/2±13/83 a 00/1±00/5  ابوجهل میوه عصاره

 b37/3±07/42  b75/3±58/49   b25/1±75/38   b39/1±05/43  b41/3±59/21  دوکسوروبیسین

+ دوکسوروبیسن   
ابوجهل هندوانه عصاره  

 c52/2±74/74 a 75/1±59/80   c67/1±82/72  c70/1±97/71 a 11/0±63/9  

   ).در هر گروه n=  6(اند شده بیان استاندارد خطاي ±میانگین اساس رب هاداده
  .)P >05/0(باشد ها در هر ستون میدار بین گروهگر اختالف معنیمشابه نمایانحروف التین غیر

  

و یک اووسیست ) 2( شدندر حال هچ هايجنیندر کنار  )1( هابالستوسیست :شاهد رشد جنین در شرایط آزمایشگاهی در گروه: 1 شکل
  .باشندمی قابل مشاهده) 3(بارورنشده 

 

هاي ، جنین)2( موروال مرحله ، یک جنین)1(ها بالستوسیست :گروه دوکسوروبیسین رشد جنین در شرایط آزمایشگاهی در: 2 شکل
  .باشندمیمشهود ) 4(هاي بارورنشده و اووسیست) 3(شده متوقف
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) 1(ها بالستوسیست :هندوانه ابوجهل میوه هیدروالکلی عصاره+ گروه دوکسوروبیسین  یشگاهی دررشد جنین در شرایط آزما: 3شکل
  .باشندمیقابل رویت ) 3(شده و متوقف) 2(شدن هاي در حال هچدر کنار جنین

  
  بحث 

-درمانی سرطانهایی که به منظور شیمیبسیاري از دارو

هاي غیر هدف گیرند، در بافتها مورد استفاده قرار می
گزارشات . گذارندعوارض جانبی نامطلوب بر جاي می

اند که اختالل در عملکرد بیضه، متعددي نشان داده
 درمانیشیمی جانبی عوارض ترینمعمول از یکی

 گرددها محسوب میمدت بسیاري از بدخیمی طوالنی
اند که رسی هاي بالینی همچنین نشان دادهبر .)22(

اي بیضه در بیمارانی که براي هاي زایآسیب سلول
درمانی هاي شیمیدوره محدودي نیز در معرض دارو

تواند به نازایی و یا تغییرات ژنتیکی می گیرند،قرار می
 درمانی کاربردهاي ).23( مدت منجر گرددطوالنی
نیز به عنوان یک داروي ضد  دوکسوروبیسین داروي

 ینا بالقوه سمیت تاثیر تحت شدت بهسرطان کارا 
 قرار بیضه جمله ازهاي غیر هدف بافت براي ترکیب

طالعات متعدد در این هاي میافته .)9- 11( است گرفته
هاي اکسیداتیو، پراکسیداسیون چربی زمینه بر نقش تنش

و آپوپتوز سلولی در بروز اختالالت اسپرماتوژنز و 
 ).8-10( ناباروري ناشی از این دارو تأکید دارند

-فته در گذشته همچنین نشان دادهمطالعات صورت گر

هاي درمانی به واسطه از بین بردن سلولاند که شیمی
  زایاي بیضه موجب کاهش تعداد و از طریق کاهش 

  
داخل سلولی سبب کاهش تحرك اسپرم  ATPسریع 

جایی که از سوي دیگر، از آن ).24و25( گرددمی
 بچر هاياسید بااليها به سبب دارا بودن میزان اسپرم

- دوگانه و نیز ظرفیت آنتی پیوند چند با اشباعغیر

- حساسیت زیادي نسبت به آسیباکسیدانت پایین 

هاي آزاد نیز هاي اکسیداتیو دارند، هجوم رادیکال
 تواند به کاهش شدید میزان تحرك و قابلیت زندهمی

ماندن، افزایش چشمگیر نقائص مورفولوژیک و 
کنش آکروزومی یابی و وااختالالت شدید در ظرفیت

 شواهدعالوه بر این،  ).26و27( ها منجر گردداسپرم
 هايتنش که باشدمی مطلب این مؤید متعددي

 دو هر یا یک در شکست ایجاد واسطه به اکسیداتیو
 گذارند می اثر هااسپرم ژنوم یکپارچگی بر DNA رشته

 کاهش نیز با جنین تکامل و لقاح فرآیند در و اختالل
-سلول در DNA آسیب میزان افزایش و اسپرم کیفیت

 اساس، این بر .)28و29( باشدمی ارتباط در اسپرم هاي
 تولید منبع دیدهآسیب هاياسپرم با توجه به این امر که

مشاهده شده  اختالالت باشند،می آزاد هايرادیکال
 جنین تکامل روند در دوکسوروبیسین داروي از ناشی

 مخرب تباط با اثراتدر ار توانددر این مطالعه می
هاي فعال گونه کنندهتولید دیدهآسیب هاياسپرم

. باشد هااووسیت آزمایشگاهی لقاح جریان اکسیژن در
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داده، نشان  نیز پیشین تحقیقات که نتایجهمچنان
-گونه کنندهتولید هاياسپرم با هااووسیت انکوباسیون

 به تواندمی آزمایشگاه شرایط هاي فعال اکسیژن در
 تکامل در اختالل نیز و هااووسیت اکسیداتیو آسیب
 افزونیروز هايتالش اخیراً ).30و31( گردد منجر جنین

 عوارض کاهش به قادر که ترکیباتی یافتن راستاي در
 نر مثلیتولید دستگاه در درمانیشیمی هايدارو مخرب
 پیرامون متعددي شواهد .است پذیرفته صورت باشند،

 بیوتیک آنتی که سایکلینداکسی نظیر ترکیباتی کارایی
 داراي و باشدمی تتراسایکلین از شده مشتق سنتتیکی
 و فیبروزيضد آپوپتوزي،ضد التهابی،ضد هايویژگی

که  سبز چاي عصاره نیز و ) 19( است اکسیدانتآنتی
باشد، در می توجه قابل اکسیدانتآنتی خواصواجد 

 دوکسوروبیسین از ناشی اسپرماتوژنیک اختالالتبرابر 
 فوق، موارد بر عالوه. )32( وجود دارند موش در

 پذیرفته انجام راستا این در که نیز دیگري مطالعات
 به نیز) 4(بره موم  و) 13(عصاره زالزالک  از است،
 جانبی عوارض کاهش جهت کارا ترکیباتی عنوان

 هايموشمثلی دستگاه تولید در دوکسوروبیسین
 آنتی خصوصیات بودن دارا سبب بهنر  صحرایی

 که داد نشان نیز حاضر مطالعه .اند برده نام اکسیدانت
 و مهار ابوجهل قادر به هندوانه میوه هیدروالکلی عصاره

 تجویز از ناشی مثلیتولید هايآسیب کاهش یا
 رسدمی نظر بهچنین  .باشدمی موش در دوکسوروبیسین

 فعالیت بودن دارا سبب نیز به ابوجهل هندوانه که میوه

 فعالیت تقویت واسطه به اکسیدانت قابل مالحظه،آنتی
 پراکسیداسیون مهار و اکسیدانتآنتی دستگاه دفاع

 در تواندمی آماسی هايواکنش سرکوب نیز و چربی
در  مثلی ناشی از دوکسوروبیسینهاي تولیدسمیت بهبود

 مطالعات که،همچنان .)33( باشد ییکارا واجدموش 
 هندوانه میوهاست که  ساخته نیز آشکار هشد انجام

هاي پراکسیداسیون به واسطه کاهش شاخصابوجهل 
لیپیدي و افزایش میزان ترکیبات آنزیمی و غیرآنزیمی 

اکسیدانت موجبات حفاظت از کبد آنتی دستگاه دفاع
نیز و ) 14(آورد هاي صحرایی دیابتی را فراهم میدر موش

خیم تجربی پروستات در شقادر به بهبود هایپرپالزي خو
  .)34( باشدصحرایی میهاي موش

  
  گیرينتیجه
واجد  تواندمی ابوجهل هندوانه میوه هیدروالکلی عصاره

 از ناشی مثلیهاي تولیددر سمیت اثرات محافظتی بالقوه
-آشکار وجود، این با .در موش باشد دوکسوروبیسین

 همیو هیدروالکلی عصاره درمانی ییکارادقیق  شدن
-جهت ارتقاء مطلوب روند شیمی ابوجهل هندوانه

 ریزيپی مستلزمهاي وابسته به دوکسوروبیسین درمانی
 بالینی هايکارآزمایینیز  وتر وسیع تجربی مطالعات

  .باشدمی
  

  تشکر و قدردانی
 001/د/93 کد با این مطالعه حاصل طرح تحقیقاتی

باشد که مصوب شوراي پژوهشی دانشگاه ارومیه می
هاي صورت پذیرفته قدردانی دین وسیله از مساعدتب

  .گرددمی
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