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چکیده
تحقیقات نشان ميدهد که عصاره آلوئهورا ميتواند عملکردهاي فیزیولوژي تولیدمثلي جانوران را تحت تاثیر قرار دهد .علفکش
پاراکوات سمي قوي است که از طریق تنفس ،گوارش و پوست جذب ميشود .هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر عصاره گیاه آلوئهورا
بر بافت تخمدان در رتهاي تیمار شده با پاراکوات است 27 .سر رت ماده به  4گروه 8تایي در قالب گروههاي کنترل ،شاهد و تجربي1
تا  2تقسیم شدند .کنترل هیچ دارویي دریافت نکرد .شاهد فقط سرم فیزیولوژي دریافت کردند .تجربي 1تا  3مقادیر  71 ،11و  91میلي-
گرم بر کیلوگرم عصاره و تجربي 9 ،9میليگرم بر کیلوگرم پاراکوات و تجربي  5تا  2مقادیر  71 ،11و  91میليگرم عصاره و  9میليگرم
بر کیلوگرم پاراکوات دریافت کردند .نتایج نشان داد که درگروه تجربي  9تعداد فولیکولهاي بدوي ،اولیه و ثانویه کاهش و در گروه
تجربي  7افزایش معنيدار نسبت به گروه کنترل داشته است .فولیکولهاي آترزي در گروه تجربي  9افزایش معنيداري نسبت به سایر
گروهها ( )p>1/15نشان داد .همچنین تعداد فولیکولهاي گراف و جسم زرد در گروههاي تجربي  6 ،5 ،9و  2کاهش معنيداري در
مقایسه با گروه کنترل در سطح ( )p>1/15داشت .غلظت هورمونهاي جنسي در گروه تجربي  9کاهش معنيداري در مقایسه با گروههاي
تجربي  ،3 ،7 ،1شاهد و کنترل از خود نشان داد .پاراکوات ميتواند برمیزان ترشح هورمونهاي جنسي اثرات سوء داشته و آلوئهورا قادر
است باعث کاهش اثرات منفي پاراکوات شود.
کلمات کلیدی :آلوئهورا ،پاراکوات ،رت ،بافت تخمدان.

مقدمه
گیاه آلوئهورا با نام علمي  Aloe barbadensisمتعلق

سالیسیلیک اسید ،آنزیمها ،تاننها و انواع پلي-

به خانواده لیلیاسه و در ظاهر شبیه کاکتوس ميباشد .گیاه

ساکاریدهاست [ 13 ،6و  .]71همچنین تحقیقات نشان

آلوئهورا بوتهاي به ارتفاع  21-41سانتيمتر (حداکثر 7

ميدهند که عصاره برگ گیاه آلوئهورا ميتواند موجب

متر) با برگهاي ضخیم و گوشتي است [ .]79 ،14با توجه

کاهش سطح برخي آنزیمهاي کبدي ،چربي خون و برخي

به عوارض جانبي کمتر ترکیبات گیاهي ،به نظر ميرسد

عناصر دیگر خوني شود [.]12 ،8

که بکارگیري محصوالت آنتياکسیداني مانند عصاره

سم پاراکوات با نام تجاري گراماکسون ()Gromaxone

آلوئهورا عملکرد مناسبي در کاهش اثرات مخرب

از علفکشهاي دسته بي پریدیلیوم است [ ]16و از طریق

پاراکوات داشته است .تحقیقات نشان ميدهند که عصاره

خوارکي ،ریوي و پوستي وارد بدن ميشود و جذب آن

آلوئهورا داراي تأثیرات بيشماري روي اندامها و بخش-

بسیار سریع بوده و این سم به تمامي اندامها و بافتها

هاي مختلف بدن است [ .]3آلوئهورا مملو از آنتي-

رسیده و محل ذخیره آن بیشتر در ریههاست .این علف-

اکسیدانهاي مختلف است و به همین دلیل رادیکالهاي

کش براي انسان و حیوانات بسیار سمي است .مکانیسم

آزاد را در بدن از بین ميبرد [ .]5آلوئهورا داراي بیش از

سمیت پاراکوات اغلب در ارتباط با تولید آنیون

 25ماده مغذي و مواد معدني ،آمینو اسیدها ،ویتامینها،

سوپراکسید است .این رادیکالها بسیار سمي بوده و به
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شدت با ماکرومولکولها ترکیب ميشوند و همچنین این

گروه تجربي :7دریافت کننده 71میليگرم بر کیلوگرم

سم ميتواند مقادیر زیادي گونههاي فعال اکسیژن

عصاره آبي آلوئهورا به مدت  19روز به صورت دهاني

( )ROSاز قبیل پراکسید هیدروژن و آنیون سوپراکسید

(گاواژ).

تولید کند که این دو رادیکال آزاد به عنوان دو مسموم

گروه تجربي :3دریافت کننده 91میليگرم بر کیلوگرم

کننده عمده به شمار ميروند ،ذرات تولید شده توسط این

عصاره آبي آلوئهورا به مدت  19روز به صورت دهاني

سم ممکن است باعث ایجاد آسیبهاي جدي در اندام-

(گاواژ).

هاي مختلف شود [.]71 ،11

گروه تجربي :9دریافت کننده  9میليگرم بر کیلوگرم سم

مطالعات انجام شده تاکنون برخي از اثرات پاراکوات از

پاراکوات به صورت تزریق درون صفاقي.

جمله تغییرات هیستوپاتولوژیک در موشهاي صحرایي

گروه تجربي :5دریافت کننده 9میليگرم بر کیلوگرم سم

[ ]7آتروفي بیضه و تخمدان را نشان داده است .این ماده

پاراکوات به صورت تزریق درون صفاقي و  11میليگرم

باعث تضعیف سیستم ایمني و همچنین اندومتروزیس

بر کیلوگرم عصاره آبي آلوئهورا به مدت  19روز به صورت

ميشود [ .]77بنابراین با توجه به اثرات زیانبار این ماده

دهاني (گاواژ).

بر دستگاههاي مختلف بدن موجودات زنده الزم است،

گروه تجربي :6دریافت کننده  9میليگرم بر کیلوگرم سم

تحقیقات وسیعي درباره اثرات آن انجام شود .از اینرو

پاراکوات به صورت تزریق درون صفاقي و  71میليگرم

مطالعه حاضر با هدف بررسي اثر عصاره گیاه آلوئه ورا بر

بر کیلوگرم عصاره آبي آلوئهورا به مدت  19روز به صورت

بافت تخمدان در رت هاي تیمار شده با پاراکوات انجام

دهاني (گاواژ).

شد.

گروه تجربي :2دریافت کننده  9میليگرم بر کیلوگرم سم
پاراکوات به صورت تزریق درون صفاقي و  91میليگرم

مواد و روش کار

بر کیلوگرم عصاره آبي آلوئهورا به مدت  19روز به صورت

این مطالعه تجربي بر روي  27سر رت ماده بالغ از نژاد

دهاني (گاواژ).

ویستار با وزن تقریبي  751± 71گرم و  81-41روز سن

روش تهیه عصاره آبی آلوئهورا :عصاره آبي گیاه آلوئهورا

(تهیه شده از خانه حیوانات دانشگاه شیراز) انجام گرفت.

بر اساس مطالعات پیشین تهیه شد [ .]17برگهاي رسیده

حیوانات بطور تصادفي گروهبندي شده و تحت شرایط

گیاه آلوئهورا بعد از توزین و شستشو و خارج کردن

 17ساعت روشنایي و  17ساعت تاریکي با دماي

پوست سبز روي آنها ،پارانشیم بيرنگ گیاه خارج شده،

محیط 77 ±3سانتيگراد نگهداري شدند .در طي مدت

درون مخلوطکن به مخلوط همگني تبدیل شد؛ سپس در

نگهداري و آزمایشها حیوانات با آب و غذاي کافي تیمار

سانتریفیوژ ( 9111دور در دقیقه) قرار داده شد تا فیبرها

شدند .هر گروه از حیوانات شامل  8سر موش صحرایي

جدا شوند .بر مبناي مطالعات پیشین [ .]11پس از

ماده بودند که در دو قفس و در هر قفس  9سر موش

سانتریفیوژ ،الیه رویي جدا شده با آب مقطر رقیق و یک

جاي داده شدند.

محلول  71درصد به دست آمد؛ این محلول در دماي 9

گروه کنترل :هیچ محلول و دارویي دریافت نميکردند.

درجه سانتيگراد نگهداري شد.

گروه شاهد :1سرم فیزیولوژي به مقدار  1/7 mlدریافت

روش تجزیه و تحلیل آماری :دادههاي جمعآوري شده

ميکردند.

با استفاده از نرم افزار آماري  SPSSنسخه  71و از طریق

گروه تجربي :1دریافتکننده 11میليگرم بر کیلوگرم عصاره

آزمونهاي  ANOVAو دانکن به طور جداگانه آنالیز و

آبي آلوئهورا به مدت  19روز به صورت دهاني (گاواژ).

با یکدیگر مقایسه شدند و نمودارهاي آنها بر اساس
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اطالعات به دست آمده از آنالیز اعداد توسط ،ANOVA

افــزایش معنــيداري نســبت بــه گــروه کنتــرل در ســطح

به کمک نرم افزار  Excelرسم گردیدند مقادیر به کار

( )p<0/05دارد.

گرفته شده میانگین  ±خطاي انحراف معیار ( )SEMو

نمودار  6مربوط به تعداد فولیکولهاي اولیه درگـروههـاي

سطح معنيدار  p>1/15ميباشد.

مختلف است که نشان ميدهد کـه گـروه تجربـي ( 7دوز
متوســط آلوئــهورا) افــزایش و گــروه تجربــي ( 9ســم

نتایج

پاراکوات) کاهش معنـيداري نسـبت بـه گـروه کنتـرل در

نمودار  1مربوط به غلظـت هورمـون  LHدر گـروههـاي

سطح ( )p>1/15دارند.

مختلف است که نشان ميدهد که گـروه تجربـي ( 9سـم

نمودار  2مربوط به تعداد فولیکولهاي ثانویه درگروههـاي

پاراکوات) کاهش و گروه تجربي ( 7دوز متوسط آلوئهورا)

مختلف است که نشان ميدهد کـه گـروه تجربـي ( 9سـم

افــزایش معنــيداري نســبت بــه گــروه کنتــرل در ســطح

پاراکوات) کاهش و گروه تجربي ( 7دوز متوسط آلوئهورا)

( )p>1/15دارد.

افــزایش معنــيداري نســبت بــه گــروه کنتــرل در ســطح

نمودار  7مربوط به غلظت هورمـون  FSHدر گـروههـاي

( )p>1/15دارند.

مختلف است که نشان ميدهد کـه گـروه تجربـي ( 7دوز

نمودار  8مربوط به تعداد فولیکولهاي گراف درگروههاي

متوسط آلوئهورا) افزایش و گروههاي تجربـي  9و ( 5سـم

مختلف است که نشان ميدهد که گروههـاي تجربـي 7 ،1

پاراکوات ،پاراکوات +دوز حداقل آلوئهورا) کاهش معنـي-

و ( 3دوز حداقل ،متوسط و حداکثر آلوئـهورا) افـزایش و

داري نسبت به گروه کنترل در سطح ( )p>1/15دارند.

گروههاي تجربي  6 ،5 ،9و  2کاهش معنيداري نسبت بـه

نمودار  3مربوط به غلظت هورمون استروژن در گروههاي

گروه کنترل در سطح ( )p>1/15دارند.

مختلف است که نشان ميدهد کـه گـروه تجربـي ( 3دوز

نمودار  4مربوط به تعداد جسم زرد درگروههـاي مختلـف

حداکثر آلوئهورا) افزایش و گروههاي تجربي  9و ( 5سـم

است که نشان ميدهد که گروههـاي تجربـي  6 ،5 ،9و 2

پاراکوات ،پاراکوات +دوز حداقل آلوئهورا) کاهش معنـي-

کاهش معنيداري نسبت به گروه کنترل و سایر گروهها در

داري نسبت به گروه کنترل در سطح ( )p>1/15دارد.

سطح ( )p>1/15دارند.

نمودار  4مربوط به غلظت هورمون پروژسترون در گـروه-

نمودار  11مربوط به تعداد فولیکولهاي آترزي درگروه-

هاي مختلف است که نشان ميدهـد کـه گـروه تجربـي 7

هاي مختلف است که نشان ميدهد که گروه تجربي 9

(دوز متوسط آلوئهورا) افزایش و گـروه تجربـي  9کـاهش

(سم پاراکوات) افزایش معنيداري نسبت به گروه کنترل و

معنيداري نسبت به گروه کنترل در سطح ( )p>1/15دارد.

سایر گروهها در سطح ( )p>1/15دارد.

نمودار  5مربوط به تعداد فولیکولهاي بدوي درگروههـاي
مختلف است که نشان ميدهد کـه گـروه تجربـي ( 9سـم
پاراکوات) کاهش و گروه تجربي ( 7دوز متوسط آلوئهورا)
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نمودار 1ـ مقایسه گروههاي مورد بررسي از نظر غلظت هورمون  LHدر گروههاي مورد بررسي (مقادیر به صورت  Mean± S.Eنشان
داده شده است .اگر ستونها داراي حداقل یک حرف مشترک باشند آن ستونها با همدیگر تفاوت معنيداري ندارند).
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نمودار 9ـ مقایسه گروههاي مورد بررسي از نظر غلظت هورمون پروژسترون
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نمودار 5ـ مقایسه گروههاي موردبررسي از نظر تعداد فولیکول بدوي (پریموردیال).
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نمودار 2ـ مقایسه گروههاي مورد بررسي از نظر تعداد فولیکول ثانویه
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نمودار 11ـ مقایسه گروههاي مورد بررسي از نظر تعداد فولیکول آترزي

بحث
مطالعاتي وجود دارند که میزان اثرات حفاظتي آلوئهورا را

خواص آنتياکسیداني بوده (حاوي ویتامینهاي E ،C ،A

بیان ميکنند ولي استفاده از این ترکیبات براي پیشگیري از

است که هر سه از جمله آنتياکسیدانها به شمار ميروند)

عوارض علفکشها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

و این اثر خود را از طریق کاهش سطح پراکسیداسیون

بسیاري از علفکشها روي تقسیم سلولي در سلولها ،به

لیپیدها انجام ميدهد [ .]18در مطالعهاي در راستاي بررسي

خصوص سلولهایي که سرعت تقسیم در آنها باال است

اثر گیاه آلوئهورا روي بافت تخمدان موشهاي باردار

مانند سلولهاي جنسي اثر ميگذارند .در بررسيهاي

مشخص شد که این گیاه سبب افزایش وزن و همچنین

دیگري که بر روي اثر پاراکوات و گلیفوزیت بر روي بیضه

افزایش رگسازي در اطراف فولیکول ثانویه در موشهاي

و تخمدان دوزیستان انجام شده بیان کردند که پاراکوات

صحرایي ميشود .نتایج این مطالعه نشان داد که آلوئه ورا

باعث مهار سنتز -12بتا استرادیول شده و در نتیجه در

تاثیري همانند استروژن و هورمونهاي تحریککننده

استروئیدوژنز نوعي اختالل ایجاد کرده که این ميتواند بر

فولیکولي دارد [.]19

اثر واکنشگرهاي اکسیژني یا همان اکسیژن فعال باشد

در این پژوهش اثر عصاره گیاه آلوئهورا بر بافت تخمدان

[.]15

در رتهاي تیمار شده با پاراکوات بررسي شد .نتایج نشان

با توجه به اثر احتمالي پاراکوات در تغییر غلظتهاي طبیعي

داد که میزان هورمونهاي پروژسترون ،استروژن FSH ،و

گنادوتروپینها در زمان تزریق [ ]9ميتوان این گونه نتیجه

 LHدر گروه تجربي  9کاهش معنيداري در مقایسه با

گرفت که با تکوین غیر طبیعي سلولهاي فولیکولي و

گروههاي تجربي  ،3 ،7 ،1شاهد و کنترل از خود نشان داده

کاهش ضخامت الیه گرانولوزا و غالف فولیکولي،

است ( )p>1/15که با تحقیقات حمایت خواه جهرمي و

استروژنسازي نیز کاهش ميیابد (کاهش معنيدار سطح

همکاران در سال  ]1[ 1382همخواني دارد؛ ولي با یافته-

استروژن در تجربیات ما مشاهده شده است) که این کاهش

هاي فرزام ( )1341مغایرت دارد که این ميتواند به دلیل

خود رشد سلولهاي گرانولوزا را تشدید ميکند .در بررسي

رادیکالهاي آزاد تولیدشده و پراکسیداسیون لیپیدي (1

اثر عصاره آلوئهورا نشان داده شده است که آلوئهورا داراي

کاپتوپریل) باشد که باعث تغییرات بافتي شده و در نتیجه
0

اثر عصاره گیاه آلوئهورا...

باعث اختالل در ترشح هورمونها شده است و از همه

نتیجهگیری

مهمتر تفاوت در شرایط آزمایشگاهي نیز ممکن است در

با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعات حاضر ميتوان

این تفاوت دخیل باشند.

نتیجه گرفت که علفکش پاراکوات با افزایش گونههاي

افزایش سطح سرمي هورمونهاي جنسي در ارزیابي

فعال اکسیژن باعث کاهش فعالیت هورمونهاي محور

باروري انسان و حیوان بسیار مفید شناخته شده است [.]4

هیپوفیز -گناد ميگردد و این تأثیرات را شاید بتوان به

به طور کلي کاهش قابل توجه غلظت هورمونهاي جنسي

میزان کمتري به انسان تعمیم داد که البته در این مورد نحوه

در فعالیتهاي باروري ،باعث اختالالت باروري در افراد

و مقدار استفاده از این علفکش و نیز میزان قرارگیري در

مختلف که در معرض مواد شیمیایي هستند ميشود []75

معرض ،بسیار مهم است و بنابراین در تعمیم نتایج این

قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایي در این مطالعات باعث

تحقیق به انسان باید دقت شود و آزمایشهاي احتمالي الزم

تخریب ساختمان تخمدان و تغییرات قابلتوجه پروژسترون

صورت گیرد .عصاره آلوئهورا نیز داراي خاصیت آنتي

و سطح استروژن در موشها است که در تجربه و یافتههاي

اکسیداني است و باعث کاهش اثرات سوء علفکش

قبلي اثبات شده است .همچنین در تحقیقات  Yarubeو

پاراکوات ميشود .بنابراین استفاده از عصاره آلوئهورا به

همکاران در سال  7114نتایجي گزارش شده است که بر

منظور کاهش اثرات مخرب پاراکوات توصیه ميگردد.

اساس آن کاهش پروژسترون و سطح استروژن سرم به
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