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40-1396/48شهریور مرداد و / دوره بیست و دوم / مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

بررسی اثر اکسیدانت عصاره آبی سداب بر تخمدان موش سوري
3زارعیالیل2یغالمرضا نجف1ياریعارف هوش

044a.hoshyari.vet@gmail.com:Email-33447450:، تلفن ثابترانیاه،یارومه،یدانشگاه اروم،یدانشکده دامپزشکح،یعلوم تشریتخصصيدکتر.1

رانیاه،یارومه،یدانشگاه اروم،یدانشکده دامپزشک،یشناسنیو جنیبافت شناس،یآناتومگروهار،یاستاد.2
استادیار، گروه علوم تشریح، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران.3

چکیده
گیاه دارویـی شـناخته شـده   به عنوان یک قدیم ، از زمان به طور معمول تحت عنوان سداب(RG)وتاگراوئولنسر:و هدفزمینه
بیشترین ترکیبـات شـیمیایی موجـود در گیـاه     هاوکومارینانوئرستین، فورک، )روتینوسید-β3کوئرستین (فالونوئیدها، روتین. است

کوئرسـتین  ؛بیشترین نوع فالونوئید موجود در سدابو بودهفالونوئیدها داراي اثرات هپاتوتوکسیک و سیتوتوکسیک .سداب هستند
یـن ا.داشـته باشـد  و بـاروري در مـاده   و پروآپوپتوز می تواند اثرات منفـی روي تخمـدان   يفعالیت ضد تکثیربدلیلوئرستین ک.است

. ارزیابی اثرات اکسیدانتی و آنالیز عصاره آبی سداب انجام گرفتمطالعه به منظور 
هـاي  گـروه . تقسـیم شـدند  RGو گـروه کنتـرل   2حیوانات بـه  . موش ماده استفاده شد30در مطالعه تجربی حاضر، :روش بررسی

در هر روز به صورت خوراکی بـه مـدت   mg/kg300زورا با دRGعصاره آبی RGهاي میلی لیتر نرمال سالین و گروه2/0کنترل 
توسـط دسـتگاه   ،و آنـالیز عصـاره  TACو MDA ،NOجهت بررسی اثـرات اکسـیداتیو آن انـدازه گیـري     . روز دریافت کردند14

HPLCانجام گرفت .
در بافت تخمدان در هفته اول و دوم و همچنین افزایش MDAریمقاددارافزایش معنیباعثعصاره آبی سداب : هایافته
دار و کاهش معنیNOدار مقادیر ضمن اینکه افزایش معنیگردید،در هفته دوم و سوم نسبت به گروه کنترل TACدارمقادیرمعنی
TACمیلی گرم عصاره آبی سداب 10نشان داد که هر آنالیز عصاره . شدهفته اول  گروه سداب نسبت به گروه کنترل مشاهده در

. شودمیلی گرم کوئرسیتین می 017/0حاوي 
داراي اثر اکسیدانتی بر بافت تخمـدان مـوش  مـی    mg/kg300عصاره آبی سداب در دز کهنتایج مطالعه نشان داد:گیرينتیجه

. آن ظاهر می شوداثرات آنتی اکسیدانتی،باشد و بعد از قطع مصرف عصاره و کاهش سطح سرمی آن
روتاگراوئولنس،موش،مالون دي آلدئید، نیتریت اکساید، ظرفیت تام آنتی اکسیدانتی،  ضد باروري:واژه هاکلید

5/11/95:پذیرش15/10/95:اصالحیه نهایی3/3/95:وصول مقاله
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مقدمه 
فورانوکومارین ها و تانن ها از ،فالونوئیدها،آلکالوئیدها

روتین، .)1و2(هستندمهمترین مواد فعال در گیاه سداب
-quercetin-3-β)بتا 3کوئرستین  rutinoside) از

که . سداب هستندگیاه مهمترین فالونوئیدهاي موجود در 
می بیشترین نوع فالونوئید موجوددر سدابکوئرستین 

، (imperatorin)این گیاه ایمپراتوریندر . )3(باشد
، (isoimperatorin)ایزوایمپراتورین
(bergapten)، برگاپتن (xanthotoxin)گزانتوتوکسین

، آلکالوئیدهاي گراوئولین (psoralen)،سورالن 
(alkaloids graveoline) و روتامین(rutamine)نیز

.)4- 9(وجود دارد
از فعالیت آنزیم آلدئید اکسیداز کوئرستین و روتین قادرند

2سیکلواکسیژنازفعالیت هاي.)10(کبد جلوگیري کنند
)(cycloxygenase

و غلظت (myeloperoxidase)ومیلوپراکسیداز
را کاهش (thiobarbituric acid)تیوباربیتوریک اسید 

عصاره متانولیک سداب، فعالیت آنزیم هاي آنتی ،دهند
و گلوتاتیون را افزایش C،Eاکسیدانت، مقادیر ویتامین هاي 

عصاره هاي مختلف سداب داراي خاصیت .)11(می دهد
را L-DOPA catalysedممانعت از اکسیداسیون 

.)10(دارند
وئرستین داراي خواص مهمی از جمله ضد التهاب کروتین و 

وئرستین داراي فعالیت ضد تکثیر ک. دارندو ضد اکسیداتیو 
تکامل فولیکول ها  شدیداً . و پروآپوپتوز استي داشته 

وئرستین اثر مهاري کوابسته به پروسه هاي آنژیوژنز است که 
نژیوژنز آبر تکثیر، مهاجرت و تمایز سلولهاي آندوتلیال در 

وئرستین می تواند اثرات منفی روي تخمدان کلذا . دارد
فالونوئیدها داراي اثرات و از طرفی . )7(داشته باشد

و می توانند با دارندهپاتوتوکسیک و سیتوتوکسیک نیز
برخی از پروتئین هاي انتقال دهنده هورمون بر همکنش نشان 

د و این نداده و همچنین برخی از آنزیم ها را غیر فعال کن

باعث تغییر غلظت بافتی هورمون ها از قبیل استروئیدها و
. )12(دمی شوهانیپروستاگالند

چنین داراي گلوکوزید این گیاه هم
استفوراکومارین ها )13((glucosiderutin)روتین

یا (furanocoumarins (psoralens))) سورالن ها(
furoquinolone)آلکالوئید هاي فوروگوینولون 

alkaloids)14(در سداب جمع می شوند(.

و فورانوآکریدون (arborinine)ترکیبات آربورینین 
جدا شده از سداب در (furanoacridones)هاي 

MCF-7بر روي سه نوع سلول سرطانی،  in vitroشرایط 

آدنوکارسینوماي (HeLa،   )آدنوکارسینوماي سینه(
) کارسینوماي اپیدرموئید پوست(A431و)سرویکس

و (Doxorubicin)انسان بکار رفته و از دوکسوروبیسین 
بعنوان کنترل مثبت استفاده شده (cisplatin)سیس پالتین 

که آربورینین داراي بیشترین اثر ضد تکثیري بوده ؛است
عصاره هاي پترولوم اتر، اتیل استات و متانول . )15(است

آبی سداب داراي فعالیت سمیت سلولی و ضد باکتریایی
.)16(است

که بر روي خواص دارویی این گیاه در مناطق یتحقیقات
دهد که این گیاه در مختلف دنیا انجام گرفته است، نشان می
ترین خواص مهم.جوامع مختلف کاربرد دارویی دارد

فعالیت آنتی ؛دارویی ذکر شده براي گیاه سداب شامل
سیتوتوکسیک، آنتی تومور، آنتی ضدالتهاب، اکسیدانت،

باروري ضد بارداري و آندروژنیک،آریتمیک، آنتی
این خواص گسترده به دلیل تنوع مواد موثره . باشدمی

.)15- 17(باشدموجود در این گیاه می
در . عرضه این داروي گیاهی عمدتاً به شکل سنتی است

کنندگان اطالعات کافی اغلب موارد فروشندگان و مصرف
ز مصرفی، شکل مصرف، وددر خصوص عوارض جانبی، 

تحقیقات بر .ندارندکنندهشرایط جسمی و سالمتی مصرف
روي اثرات ضد باروري سداب در حیوان نر به صورت 

ولی تحقیقات انجام یافته بر . )18(م گرفته استوسیع انجا
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بررسی ابعاد مختلف اثر . روي حیوان ماده اندك بوده است
عصاره سداب و نحوه تاثیر و مکانیسم ضد آنتی اکسیدانتی

مالحظات و بارداري آن بر بافت تخمدان می تواند 
تا بتوانیم به . استفاده از این عصاره را روشن نمایداحتیاطات

. العمل استفاده از عصاره سداب  کمک نماییمتکمیل دستور
هدف از تحقیق حاضر ارزیابی اثر اکسیدانی عصاره آبی 
سداب بر روي بافت تخمدان موش سوري با استفاده از 

،  (MDA)آلدئید- اندازه گیري پارامتر هاي  مالون دي
یکی از و نیترات بافتی بود و (TAC)ظرفیت آنتی اکسیدانتی

اکسیدانتی یا اهداف مهم دیگراین مطالعه بررسی اثرات 
سداب در فازهاي زمانی مشخص آنتی اکسیدانتی عصاره 

بود تا بتوانیم دائمی یا ) متعاقب تجویز و قطع تجویز دارو(
.موقتی بودن اثرات سداب را نیز مورد ارزیابی قرار دهیم 

روش بررسی
:حیوانات

ماده در NMRIسوري نژاد موشسر30در این تحقیق از 
حیوانات مورد .کنترل استفاده شدودو گروه سداب 

آزمایش در این مطالعه از بخش حیوانات آزمایشگاهی 
تمام موش ها در . دانشکده دامپزشکی ارومیه تهیه گردید

ساعت تاریکی در 12ساعت روشنایی و 12شرایط نوري 
آزاد به مواد درجه با دسترسی25الی 20اتاقی با دماي 

موش هاي ماده مورد استفاده . غذایی و آب نگهداري شدند
.هفتگی بودند6در شروع آزمایش در سن 

:گروههاي آزمایش
موش سوريسر15تعداد(Sod)سدابدریافت کننده گروه 

که این گروه خود به سه زیر .براي این گروه استفاده شد
، سداب هفته دوم (Sod1)سداب هفته اول؛گروه

(Sod2)و سداب هفته سوم(Sod3)در هر . تقسیم شدند
و چهارده روز،  روزانه موش  قرار داده شد5گروه 

mg/kg300  2/0عصاره آبی سداب فرموله شده در حجم
.از طریق گاواژ دریافت کردند،میلی لیتر

براي این گروه عدد موش سوري 15تعداد گروه کنترل
که این گروه نیز خود به سه زیر گروه کنترل . استفاده شد

5هر گروه (هفته اول، کنترل هفته دوم و کنترل هفته سوم 
و تا چهارده روز همزمان با گروه هاي . تقسیم شدند) موش

میلی لیتر نرمال سالین از طریق گاواژ 2/0سداب روزانه 
.دریافت کردند

:نمونه برداري
روز از طریق گاواژ 14در گروه سداب عصاره به مدت 
در برخورد با حیوانات . خورانده شد و سپس قطع گردید

مورد آزمایش تمامی اصول و موازین اخالقی و کار با 
و نمونه برداري ها بعد از قطع . حیوانات رعایت گردید

مصرف عصاره در سه نوبت تحت عنوان هفته اول ، هفته 
:دوم و هفته سوم به طریق زیر انجام گرفت

اول هفته
ساعت بعد از اتمام گاواژ عصاره، به هر کدام از موش 24

واحد بین 10هاي گروه هاي هفته اول در هردو گروه 
Pregnant)اللملی گنادوتروپین سرم مادیان آبستن 

serum gonadotropin)( PMSG) از طریق داخل
الزم به ذکر است که این ( .)19و20(صفاقی تزریق گردید

صصی بوده که در آن بررسی چون قسمتی از پایان نامه تخ
بلوغ آزمایشگاهی نیز باید انجام می گرفت از آن جهت 

ساعت بعد از تزریق 48).گنادوتروپین تزریق گردیده است
بیهوش شده، سپس CO2هورمون موش ها،ابتدا توسط گاز 

توسط جابجایی  مهره هاي گردنی آسان کشی شدند و 
این مرحله نمونه برداري . سپس تخمدان ها برداشته شدند

.از شروع آزمایش بود17مصادف با روز 
هفته دوم

از 22یک هفته بعد از قطع مصرف عصارهمصادف با روز 
شروع آزمایش به هر کدام از موش هاي گروه هاي هفته 

واحد بین اللملی گنادوتروپین سرم 10در هردو گروه دوم
طریق داخل صفاقی تزریق از) (PMSGمادیان آبستن 

. )19و20(گردید
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ساعت بعد از تزریق هورمون موش ها ابتدا توسط گاز 48
CO2 بیهوش شده، توسط جابجایی  مهره هاي گردنی آسان

این مرحله نمونه . کشی و سپس تخمدان ها برداشته شدند
.از شروع آزمایش بود24برداري مصادف با روز 

هفته سوم 
از 29دو هفته بعد از قطع مصرف عصاره ، مصادف با روز 

شروع آزمایش به هر کدام از موش هاي گروه هاي هفته 
واحد بین اللملی گنادوتروپین سرم 10ردو گروه سوم در ه

از طریق داخل صفاقی تزریق (PMSG)مادیان آبستن 
ساعت بعد از تزریق هورمون موش ها ابتدا 48. گردید

بیهوش شده،توسط جابجایی  مهره هاي CO2توسط گاز 
این . گردنی آسان کشی و سپس تخمدان ها برداشته شدند

از شروع آزمایش 31با روز مرحله نمونه برداري مصادف
.بود

:عصاره گیري
گیاه سداب تهیه شده و بعد از تایید در دانشکده کشاورزي 

سپس در ظرف .ارومیه، توسط آسیاب برقی خرد گردید
میلی 1000گرم از پودر را در 100هاي جداگانه، مقدار 

لیتر نرمال سالین حل گردید و در دماي اتاق روي دستگاه 
بعد از اتمام این . ساعت قرار داده شد72شیکر به مدت 

ابتدا محلول موجود چند بار از صافی عبور داده شد و مدت 
به مدت RPM10000بعد از آن مایع به دست آمده با دور 

دقیقه سانتریفیوژ شد و مایع رویی جمع آوري گردید و 20
بعد از تبخیر، عصاره به رنگ قهوه . در دماي اتاق تبخیر شد
ي عصاره حاصل در ظرف دربسته ا. اي تیره اي به دست آمد

قرار داده شد و تا زمان مصرف در یخچال نگهداري 
محلول عصاره آبی سداب قبل از شروع دوره.  )21(گردید

میلی لیتر تهیه گردید و در 2/0در mg/kg300با غلظت 
.یخچال نگهداري شد

:(MDA)آلدئید- روش اندازه گیري مالون دي
ایزر در فسفات این منظور کل تخمدان توسط هموژنبراي
میلی لیتر از هموژن 5/0. هموژن شدند) PH 7.4(بافر 

میلی لیتر ارتوفسفوریک اسید یک در صد در 5/2حاصل با 

میلی 1سپس . میلی لیتري مخلوط شد10درون لوله هاي 
45به مدت . درصد به آن اضافه گردیدTBA67/0لیتر 

بعد . دقیقه در حمام آب گرم در حال جوش قرار داده شدند
سپس نمونه هادر . سرعت سرد شدنددقیقه به 45از گذشت

بوتیل الکل مخلوط شده و میزان - لوله ي دیگري با ان
MDAنانومتر غلظت مالون دي 535طول موجبافتی در

ي و به وسیله ضریب جذب توسط اسپکتوفوتومترآلدهید 
کمپلکس مالون دي آلدهید تري باربیتوریک اسید که به 

. ت محاسبه شدصورت نانوگرم در میلی گرم پروتئین اس
به عنوان محلول nmol/ml5به میزانTEPمحلول 

)12و22(.استاندارد در نظر گرفته شد
:(TAC)اندازه گیري ظرفیت آنتی اکسیدانتی

به منظور ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانتی بافت تخمدان، از 
تست FRAPآزمایش قدرت احیاء کنندگی فریک یا 

پایین که توسط استات PHبه طور خالصه در . استفاده شد
-FeIIIبافر ایجاد شده بود اثر احیاء شوندگی کمپلکس  

TPTZ به فرم فرو مورد ارزیابی قرار گرفت به این صورت
که این کمپلکس در مجاورت استات بافر رنگ آبی ایجاد 

اندازه گیري nm593می کند و در نتیجه می توان آن را در
Feمحلول آبکی. کرد IIسبی از محلول تازه و غلظت منا

تهیه شده ي اسکوربیک اسید به ترتیب در قالب بالنک و 
.)12(محلول استاندارد مورد استفاده قرار گرفتند

:نیتریک اکسایدهايمتابولیتاندازه گیري
اندازه گیري نیتریک اکساید در بافت تخمدان می تواند 
مسیر تخمک گذاري و استرس نیتروزاتیو را مشخص 

این . استفاده شدGriessاز روش NOبراي سنجش .نماید
روش ، روشی ساده و سریع براي تعیین غلظت نیتریک 

این روش بر پایه تبدیل سریع نیتریک . اکساید می باشد
براین اساس . نیتریت می باشداکساید به ترکیبات پایدار

می شود که HNO2نیتریت در یک محیط اسیدي تبدیل به 
NED1ه با با سولفانیالمید، نمک دیازینیوم را می سازد ک

1N-1-napthylethylenediamine dihydrochloride
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ترکیب شده و ماده رنگی حاصل می آید که می توان در 
به .نانو متر اندازه گیري کرد540جذب نوري با طول موج  

بافت هاي هموژن تهیه مایع روییدر ابتدا ازطور خالصه،
میکرو لیتر از هر نمونه به 200شده از بافت روده  مقدار 

لیتر میکرو20خانه اي ریخته و و سپس 96پلیت 
دقیقه در 10به مدت ورا به هر خانه افزوده AGriessاز

Griess Bمیلی لیتر از 20و سپس کردهدماي اتاق انکوبه 

اضافه شدو بعد از دو دقیقه در طول موج ) NEDمحتوي (
STATFax 3200مدل (ELISA Readerنانومتر با 540

نیتریک قرائت شدند و مقادیر) ساخت کشور آمریکا 
سریال رقیق شده از از با منحنی استاندارد تهیه شدهیداکسا

.)23و24(محاسبهسدیم نیترات
HPLCروش آنالیز با 

براي تعیین غلظت کوئرستین یکی از مواد فعال اصلی عصاره 
با مشخصات ذیل AgilentمدلHPLCسداب  از دستگاه 

اسنفادهایزوکراتیکصورتبهفازمتحرك.  استفاده گردید
.شد

1. Eclipse XDB-C 18 column (5 m,
4.6 mm × 15 cm)
2. Mobile phase: methanol–distilled
water–trifluoroacetic acid (700 + 300 + 1,
v/v/v)
3. Flow rate : 0.8 mL/min
4. UV detector : 254 nm wavelength.

:آنالیزآماري
استفاده20نسخهSPSSازبرنامهآماريمطالعاتانجامجهت

تستهايتوسطآمدهبدستهايداده. گردید
ANOVAقرارگرفتندآماريوتجزیهموردتحلیلودانکن .

) Mean ± SEM(معیاروانحرافمیانگینبصورتنتایج
.شدداردرنظرگرفتهمعنیعنوانبp>05/0وشددادهنشان

هایافته
این بررسی جهت مطالعه اثرات اکسیداتیو یا آنتی اکسیداتیو 

NOو MDAواکنش از عصاره انجام گرفت از این رو 

براي بررسی اثر آنتی TACبراي بررسی اثر اکسیداتیو و 
.اکسیدانتی عصاره مورد سنجش و مقایسه قرار گرفت

:MDAنتایج شاخص
ین گروه ها، و انجام آنالیز آماري در بMDAبا اندازه گیري 
که در هفته اول در گروه سداب  ، افزایش ؛مشخص گردید

.اشتبا کنترل وجود د)p>05/0(معنی داري
در بین گروه هاي مذکور در هفته دوم MDAاندازه گیري 

در هفته دوم گروه MDAکه میانگین ؛مشخص گردید
.شتبا کنترل دا)p>05/0(سداب ، افزایش معنی داري 

که در ؛در هفته سوم نشان دادMDAهمچنین اندازه گیري 
p)>05/0(این هفته در گروه سداب ، تغییرات  معنی داري

).  1جدول(با کنترل و وجود ندارد 
:NOنتایج شاخص

گروهها،دربینآنالیزآماريانجاموNOگیريبااندازه
معنیافزایشسداب،درگروهاولدرهفتهگردیدکهمشخص

.وجودداردباکنترلp)>05/0(داري
دوممذکوردرهفتهگروههايدربینNOگیريبااندازه

دومدرهفتهNOگیرياندازهمیانگینگردید؛کهمشخص
. نداردباکنترلp)>05/0(داريمعنیسداب،اختالفگروه

سوممذکوردرهفتهگروههايدربینNOگیريبااندازه
سومدرهفتهNOگیرياندازهمیانگینگردید؛کهمشخص

.  نداردباکنترلp)>05/0(داريمعنیسداب،اختالفگروه
.)2جدول(

:TACنتایج شاخص

و انجام آنالیز آماري در بین گروه ها، TACبا اندازه گیري 
مشخص گردید که در هفته اول در گروه سداب ، کاهش 

.با کنترل وجود داردp)>05/0(معنی داري
در بین گروه هاي مذکور در هفته دوم TACبا اندازه گیري 

در هفته TACکه میانگین اندازه گیري ؛مشخص گردید
با کنترلp)>05/0(دوم گروه سداب، افزایش معنی داري

در بین گروه هاي مذکور در TACبا اندازه گیري . دارد
TACکه میانگین اندازه گیري ؛هفته سوم مشخص گردید
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.)3جدول(داردبا کنترلp)>05/0(در هفته سوم گروه سداب ، افزایش معنی داري 
هاي مورد آزمایشدر گروه MDA(nmol/mg of protein ) میانگین. 1جدول 

هفته اول هفته دوم هفته سوم
کنترل سداب کنترل سداب کنترل سداب

*3/0±01/6 **45/0±55/9 *0/1±8/4 **0/1±8/11 *38/0±66/4 *53/0±56/5
.p)>05/0(در هفته اول  و دوم بین گروه کنترل و سداب معنی دار است اما در هفته سوم تفاوت معنی داري وجود نداردMDAمقادیر 

هاي مورد آزمایشدر گروه NO (nmol/mg of protein) میانگین. 2جدول

هفته اول هفته دوم هفته سوم
کنترل سداب کنترل سداب کنترل سداب

*36/2±46/80 **24/4±06/113 *45/5±35/54 *44/1±76/60 *82/4±06/40 *85/0±47/32
p)>05/0(وجودندارديداریمعنتفاوتسومدوم و امادرهفتهداراستیمعنوسدابلر کنتگروهنیباولدرهفتهNOریمقاد

هاي مورد آزمایشدر گروه TAC (Absorbance 593 nm) میانگین.3جدول 

هفته اول هفته دوم هفته سوم
کنترل سداب کنترل سداب کنترل سداب

*008/0±026/0 **005/0±010/0 *001/0±025/0 **001/0±053/0 *0±025/0 **0/0±046/0
.p)>05/0(ي داردداریمعنتفاوت وسدابکنترلگروهنیبهفتههر سه درTACریمقاد

میزان کوئرستین عصاره سداب 
:مقدارکوئرسیتینتعیینبرايآنالیزعصارهنتایج

عصــاره آبــی ســداب بعــد از بدســت آوردن HPLCآنــالیز 
هر نشان داد که 999/0منحنی استاندارد با ضریب رگرسیون 

ــاوي  10 ــذکور ح ــاره م ــرم عص ــی گ ــرم  017/0میل ــی گ میل
. کوئرسیتین می باشد

بحث
یآبعصارهمصرفدکهیگردحاضرمشخصقیدرتحق
شیافزاباعثmg/kg300دزبايسوردرموشسداب

وودوماولدرهفتهتخمداندربافتMDAریمقادداریمعن
وسومدومدرهفتهTACریدارمقادیمعنشیافزانیهمچن
رادیکالهاي آزاد در بافت .شودیمکنترلگروهه بنسبت

تخمدان باعث کاهش حساسیت سلولهاي گرانولوزا به 

وپین شده که در نتیجه آن می توانهورمون هاي گناد وتر
البته قابل ذکر است که . )25(شاهد آترزي تخمدان ها بود

در خود بافت تخمدان به صورت فیزیولوژیک رادیکالهاي 
شوند که عدم تعادل بین تولید و ظرفیت آزاد نیز تولید می

تواند اثرات اکسیدانتی داشته و آنتی اکسیدانتی تخمدان می
مکانیسمهاي فوق می . )26(شوندموجب آسیب بافت نیز

درهفتهTACتوانند توجیه کننده اثرات سداب در افزایش 
. در مطالعه حاضر باشدکنترلگروهه بنسبتوسومدوم

کاهش معنی دار ودر هفته اول NOریدارمقادیمعنافزایش
TACکنترليگروههابهنسبتسدابگروههفته اول در

دهنده کاهش اثرات که سیر نتایج نشان.دیگردمشاهده
مضر این عصاره با کاهش میزان سطح آن در بافت در طی 
گذشت هفته ها می باشد چرا که در این دز ابتدا اثرات 
اکسیدانتی ظاهر گردیده ولی با قطع مصرف دارو و سپري 
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شدن زمان که مصادف با کاهش مقادیر مؤثره آن در بافت 
و بافت به سمت می تواند باشد اثر اکسیدانتی کاهش یافته، 

همچنین در تحقیقات دیگري که .بهبود و ترمیم می رود
انجام شده مشخص کرده اند که گیاه سداب به صورت 
مستقیم و غیر مستقیم خاصیت ناباروري داشته و می تواند 

در جنس ماده نیز . باعث ناباروري و کاهش تولید اسپرم شود
یري می تواند از النه گزینی تخمک بارور شده جلوگ

هاي ما نشان داد که نتایج این مطالعه در تایید یافته.)27(کند
.اثرات سداب وابسته به دز می باشد

هاي ما، در تایید یافتهو همکاران Cartasي در مطالعه
تجویز مزمن سداب در موش باعث سنتز و آزاد ددننشان دا

می شود و این اثر بدلیل وجود ترکیباتی از جمله NOشدن 
موجود در آن است فالونوئیدها روتین، کوئرستین و سایر

که درغلظت باال اثر اکسیدانتی عصاره سداب بیشتر از اثر 
همانطور که در باال گفته شد.  )28(آنتی اکسیدانتی آن است

افزایش نیتریک اکساید میتواند هم خاصیت آنتی اکسیدانتی 
را اعمال کند و هم میتواند به عنوان اکسیدانت در بافت عمل 

در بافت باعث افزایش میزان iNOSکند افزایش بیان ژن 
شده و در نتیجه با خاصیت اکسیدانتی خود می NOتولید

تواند در بافت باعث تحلیل و از دست رفتن باروري 
.باشدمیمطالعه حاضرایجبا نتهمسو که)29(شود

آنالیز عصاره سداب  میزان کوئرستین نیز مطالعه حاضردردر
.  مشاهده گردیدوجود فالونوئیدها واندازه گیري شد

Stashenko،با استفاده از کروماتوگرافی و همکاران
شناسایی  و گزارش ترکیبات شیمیایی سداب راگازي 

ها، انواع گلیکوزید، کومارینکردند که این گیاه حاوي
،از میان این دسته موادو. )9(فالونوئیدها می باشد

را آزادیی حذف رادیکالهايفالونوئیدها از این نظر که توانا
همکاران وملکی نژاد. )30(اهمیت زیادي داشته است. دارند

یک فالونوئید است بعنوان دربررسی اثرات سیلیمارین که 
یلیمارین دردزهاي پایین داراي اثرآنتی دریافتندکه س

اثراکسیدانتی بوده است اکسیدانتی ودردزهاي باالداراي
.موید نتایج مطالعه حاضراست

هفته اول حداکثرمیزان سطح سرمی دربررسی حاضرکهدر
باالوNOو MDAدربدن حیوان بوده مقادیر

عصاره داراي این دوره زمانی،درپایین بوده لذاTACمقادیر
درحالیکه هم زمان با قطع مصرف داشتهاثراکسیدانتی 

پایین NOوMDAعصاره وکاهش سطح سرمی آن، مقادیر 
اثراکسیدانتی درهفته دوم وسوم باال رفته لذاTACومقادیر

پس می .کم شده واثرات آنتی اکسیدانتی ظاهرشده است
آنتی توان گفت که عصاره در دز پایین اثر خود را به عنوان

اثردرغلظتهاي باالکه این مواد.کنداکسیدانت عمل می
پرتی . اکسیدانتی ودرغلظتهاي پایین اثرآنتی اکسیدانتی دارند

وهمکاران دربررسی فعالیت ضدتوموري سداب اعالم 
که عصاره سداب درغلظت پایین ازپراکسیداسیون دکردن

غلظتهاي باالبه عنواندراما؛جلوگیري میکندلیپیدها
وDiwanدر تحقیقی دیگر. )31(پراکسیدانت عمل میکند

ناشی از عصاره NOهمکاران دریافتند که فعالیت رادیکال 
نتایج مطالعه حاضرباکه )32(سداب وابسته به دز می باشد

. استهمسو
توجه به نتایج بدست آمده بیانگر برگشت پذیر بودن اثرات 

ک و اکسیدانتی این عصاره می باشد و هر چه از یسیتوتوکس
منفی آن کاهش زمان مصرف عصاره گذشته است اثرات 

و این احتمال که در دز هاي پایین این عصاره می .یافته است
دانتی یدانتی و در دزهاي باال اثر آکسیتواند اثر آنتی اکس

.داشته باشد تقویت می گردد

نتیجه گیري
یافته ها  بیانگر اثرات سیتوتوکسیک شدید این عصاره در 

.دز مورد استفاده بوده است 

قدردانیتشکر و 
این مقاله قسمتی از پایان نامه دکتراي تخصصی علوم 

تحت عنوان اثرات عصاره آبی گیاه تشریحی دامپزشکی 
ی مسداب روي تغییرات هیستومورفومتریک و هیستوشی

بافت تخمدان، تغییرات فوق ریزبینی تخمک و بلوغ 
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1391سال در52- 22آزمایشگاهی در موش به شماره 
عملیات آزمایشگاهی آنبوده و رومیه دانشکده دامپزشکی ا

دانشکده فارماکولوژي و بافت شناسیدر آزمایشگاه 
از پرفسور حسن ملکی .دامپزشکی ارومیه انجام گرفته است

مسئول ودانشکده دامپزشکینژاد استاد فارماکولوژي
آزمایشگاه آقاي علی کریمی  که در کارهاي عملی و 

کمال تقدیر و ؛هماهنگی هاي الزم کمک فراوانی نمودند
.تشکر را داریم
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