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 مقاله پژوهشي 

 یدیابت یشگاهیآزماکوچک  يهاموش يهاکیفیت و بلوغ اووسیت یو ایمنوسیتوشیمیای يمطالعه مورفومتر
 ورا متعاقب تجویز آلوئه

  

   ٣ين نجف زاده ورزيحس، ٢مجد يم عرفانينع، ١مهسا افروغ

  
  04/02/1395تاریخ پذیرش  01/12/1394تاریخ دریافت 

  
  چکيده

و  يمادرزاد يهايابت خطر ناهنجاریشــود. در زنان مبتال به دیش قند خون میک اســت که موجب افزایمتابول يماریک بیتوس یابت ملید: و هدف نهيزمشيپ
 یت آنتیکه خاص است یاهیگ وراآلوئهت تخمک مشاهده شده است. یفیکاهش بلوغ و ک، هاکولیاختالل رشد فول 1ابت نوع یشتر است. در مدل د یسقط زودرس ب 

  باشد. یم یابتید یشگاهیآزمااز موش کوچک  شدهاستحصال يهابر روند بلوغ تخمک وراآلوئهژل  ریتأثدارد. هدف از مطالعه حاضر  یابتید
  وراآلوئهگروه ، ن)یگروه شــاهد (نرمال ســال: م شــدندیبه پنج گروه تقســ یتصــادف طوربه یشــگاهیآزماکوچک  ســر موش 25ن مطالعه یادر : کار مواد و روش

)mg/kg/day 350 ،(وراآلوئه کنندهافتیدر یابتیدی، ابتید، گاواژ)mg/kg/day 350 ،(یانسول  کنندهافتیدر یابتید، گاواژ) نmg/kg/day 1 ، مدل  ).یداخل صفاق
سترپتوزوتوس   mg/kg 190افت یبا در یابتید  ازنظرو  يآورجمعداکت یاز او آزادشده  يهاوانات سوپراووله شده و تخمک  یجاد شد. پس از سه هفته تمام ح  ین ایا
  شدند. یبررس يتوکندریم ییفضا ییت بلوغ هسته و بازآرایفیک

د یدتوپالسم گر یها در س يتوکندریم ییفضا  ییر در بازآراییآن و تغ يها بر روش کروموزومیآرا، وزیدوك م يهايناهنجار داریمعنش یابت موجب افزاید: هايافته
)P˂0.05سول  وراآلوئهز ی). تجو ست تا حد یو ان  وراآلوئهکمتر بود و  یابتیز در گروه دین يوزیمنرخ بلوغ  عالوهبه). P˂0.05کند ( يریش جلوگین افزایاز ا ين توان

  ).P˂0.05ن کاهش ممانعت کردند (یاز ا ين تا حدیو انسول
شان داد که د ینتا: گيريبحث و نتيجه س یج ن ا کاهش ی يتواند موجب ناباروریت تخمک میفیک ب کرده و با کاهش نرخ بلوغ ویابت روند بلوغ تخمک را دچار آ

  گردد. يبارور
  یشگاهیآزماموش کوچک ، تخمکي، توکندریم، وراآلوئه، ابتید : هاکليدواژه

  
 1395 خرداد، 178-186 ص، سوم شماره، هفتمیست و بدوره ، یهارومی پزشکمجله 

  
  061-33332041 : تلفن یشناسبافتدپارتمان ، هیگروه علوم پای، دانشکده دامپزشک، د چمرانیدانشگاه شه، اهواز: آدرس مکاتبه

Email: m.afrough@gmail.com 

  
  مقدمه
عوارض  لیاست که به دل یکیک اختالل متابولیتوس یابت ملید

 توس به دویابت ملیاست. د برخوردار ییت باالیگسترده آن از اهم
ن ید انسولیکاهش تول لیبه دلشود. نوع اول یم میتقس 2و  1نوع 
وع ابت نیشود. دیجاد میپانکراس ا يبتا يهاب سلولیآس جهیدرنت

 ن ویبه اثرات انسول یطیمح يهات بافتیکاهش حساس براثر 2
  ).1د (یآین به وجود میمقاومت به انسول گریدعبارتبه

 یفیزان ضعیکه به م 2ا ی 1ابت نوع ید يماریکه به ب یزنان
، طمانند سق یدمثلیتولبا مشکالت ، دچار هستند، شودیکنترل م

                                                             
   د چمران اهوازي، دانشگاه شهياسهيمقا يبافت شناس يدکتر ١
  د چمران اهوازي، دانشگاه شهياسهيمقا ياستاد بافت شناس ٢
  د چمران اهوازي، دانشگاه شهياستاد فارماکولوژ ٣

مواجه  يمادرزاد يهايناهنجارن ین همچنیو مرگ جن يماریب
 يدر سراسر دوره باردار یسمیپرگلیکنترل ه رغمیعلباشند و یم

 هاافتهیشتر از زنان سالم است. یب 5-3ن زنان یدر ا يمشکالت باردار
دار یاپ ینیو جن یونیتواند اثرات امبریم يابت مادریدهد دینشان م

ن یداشته باشد. همچن مؤنثجنس  دمثلیتولبر  يریناپذبرگشتو 
 سقط، يگذارتخمکعدم ، دوژنزیاستروئ، کولوژنزیاختالل در فول

 رهیزودرس و غ یائسگیک و یستیس یتخمدان پل، يخودخودبه
 يرو بارو یگکل قائدیاختالالت س يوع باالی). ش2گزارش شده است(

ز ا تواندیمابت ین دیتوس گزارش شده است. همچنیابت ملیدر د
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ن اختالل از یکند. ا يریجلوگ FSHبافت تخمدان به  یعیپاسخ طب
و  کندیم يریدر پرواستروس جلوگ یکولیرشد فول یعیعملکرد طب

و کاهش قطر  يآترز يهاکولیش فولیمنجر به افزا تواندیم
 يهاانیدر رو يمادرزاد يهاي). وقوع ناهنجار3،4ها شود (کولیفول
انتقال  یابتیر دیکه به موش غ یابتید يهااز موش آمدهدستبه

ن مطلب است که قرار گرفتن در معرض یانگر ایب، بودند شدهداده
دار یپا يبرا، ساعت اول تکامل 24لقاح و ، اووژنز یدر ط يابت مادرید

 یافک یکیمورفولوژ راتییتغجاد ین در جهت ایجن يزیربرنامهشدن 
فوق در کنار سرکوب  يهاافتهی). با قرار دادن 2باشد (یم

) و 5گرانولوزا ( يهاش آپوپتوز سلولیافزا، دوژنز تخمدانیاستروئ
ابت مادر اثرات یرسد که دی) به نظر م5،6تخمک ( يریتأخبلوغ 
 يهايناهنجار يبر تخمک دارد و ممکن است آن را برا یقطع

ستعد م ینوزاد آت یکیمتابول يهايماریب یپس از لقاح و حت یتکامل
 متافاز یعیطب يهاتیاغلب اووس یشگاهیآزماسازد.در موش کوچک 

 يف شده بر رویرد يهاشکل و کروموزوم يادوك بشکه يدارا 2
 یختگیرهمبه يسبب القا يابت مادریباشند. دیم يصفحه متافاز

ها در ح کروموزومیش صحیعدم آراون) دوك و یزاسیارگانسی(د
 یابتید يهاتیاووس يش ناباروری) که موجب افزا7شود (یت میاووس

  .شودیم
باشد. یم یتوپالسمیت شامل بلوغ هسته و بلوغ سیبلوغ اووس 

که  ییهااز ارگانل یکیگر دارند. یکدیبا  یکیند ارتباط نزدین دو فرایا
ا و هنین در سنتز پروتئیمع یکیمتابول يرهایمس يسازدر فعال

 يتوکندریم، ل استیدخ یتوپالسمیون در بلوغ سیالسیفسفر
ت سلول جه ازیموردن يانرژ نیتأمدر  یار مهمیباشد که نقش بسیم

ع یش و توزیآرا يفراساختار یل بلوغ دارد. بررسیتکم
 يهاتیدهد که در اووسیت موش نشان میاووس يهايتوکندریم

شتر در اطراف یها بيتوکندریم، قرار دارند GVنابالغ که در مرحله 
ل ینوکلئار منسوب است. با تکم يپر يهسته قرار دارند که به الگو

افاز مت يهاتیها در اغلب اووسيتوکندریم یع قطبیتوز يوزیمبلوغ 
II ینینابیگردد. مرحله بیبا استقرار در اطراف دوك مشخص م 
السم توپیکنواخت در سی یپراکندگ صورتبهنابالغ و بالغ  نیماب

 يهاتیدر اووس یپراکندگ ين الگوی). ا8،9شود (یمشاهده م
 يدرتوکنیع میتوز يرات الگوییزد. تغیریبه هم م یابتید يهاموش

ت یها را در اووسيتوکندریم ناکارآمدا ی يریتأخر مکان ییتغ
  ).7( دهدینشان م یابتید يهاموش

، کیسنتت يداروها یاز اثرات جانب يریشگیل پیبه دل راًیاخ
از امراض  ياریدر درمان بس یطب سنت ییاهان دارویاستفاده از گ

هم م يهاگونهنیازایکی ورا آلوئه گیاه داروییافته است.یگسترش 
، نیآمود ازجمله، وراآلوئهکیدارویی است.اجزاء فعال فارموکولوژ

 نآ يهادر ژل و پوست برگها و آسمانان) استرول، نیباربالوئ، آلوئه

کاهش قند خون هم در در  وراآلوئهاثرات  ).11، 10وجود دارد(
ده شمشاهده  ییالقا ابتیبا د واناتیو هم در ح یکینیمشاهدات کل

و  یکولیبر روند رشد فول اهیگ نیاثر مطلوب ا ).12، 10(است
تعداد و قطر  شیافزا ازجمله ابتید برابر اثراتمحافظت در 

 هندهدنشان ییصحرادر تخمدان موش  هیو ثالث هیثانو يهاکولیفول
و بافت تخمدان در  کولوژنزیبر فول وراآلوئهژل  یتیحما ریتأث

باشد. یم نیاسترپتوزوتوس لهیوسبهشده  یابتید ییصحرا يهاموش
 يهاوزن موش شیاو افز، یعیسطح گلوکز خون به حد طب دنیرس

 در مطالعه زیورا نژل آلوئه زیجوت متعاقبت هاو تخمدان آن ییصحرا
ژل  یابیهدف از مطالعه حاضر ارز ).13مذکور گزارش شده است(

 از موش شدهاستحصال يهات تخمکیفیبر روند بلوغ و ک وراآلوئه
  باشد.یم یابتید یشگاهیآزماکوچک 

 
  مواد و روش کار

 جنس از یشـــگاهیآزماســـر موش کوچک  25ن مطالعه یدر ا
سالم به سن    ماده گرم از خانه  30-25هفته با وزن  8-10به ظاهر 

شک   یح شگاه علوم پز شدند. ح یشاپور ته  يجند یوانات دان ات وانیه 
 ساعت12 سیکلنوري  و گرادسانتی  درجه2±22تحت شرایط دمایی  

بر اســاس قوانین اخالقی و اصــول  ســاعت تاریکی 12ی و روشــنای
ــدند ز یت) و آب تمیآماده (پل يغذا.مراقبت از حیوانات نگهداري ش

ک یها به مدت ها قرار داده شد. موش ار آنیدر اختآزادانه  صورت به
و پس از گذشت   يط نگهدارین شرا یش از آغاز مطالعه در ایهفته پ

ساو ی س  يک هفته به پنج گروه م  يروز نگهدار 21و به مدت م یتق
افت کرد. ین دریشــاهد روزانه نرمال ســال عنوانبهگروه اول : شــدند

افت کرد. یگاواژ در صورت به وراآلوئه mg/kg 350گروه دوم روزانه 
ــوم د  mg/kg 190افــت تــک دوز یــ(پس از در یابتیــگروه سـ
ها باالتر قند خون موش، )7شدند ( یابتی) دSTZن (یاسترپتوزوتوس

ــد)  یابتیار دیمع عنوانبه mg/dl 300از  ــدن در نظر گرفته ش ، ش
 یابتی(مشابه گروه سوم د   وراآلوئه کنندهافتیدر یابتیگروه چهارم د

، افت کردند)یگاواژ در صــورتبه وراآلوئه mg/kg/day 350شــده و
ه سوم ورا (مشابه گرون آلوئهیانسول کنندهافتیدر یابتیگروه پنجم د

ــده و یابتید ــول mg/kg/day 1ش ــورتبهن یانس ــفاق ص  یداخل ص
ج اســانس یاز شــرکت بار وراآلوئهن مطالعه ژل یافت کردند).در ایدر
سول ی(ا س NPHن یران) و ان ستفاده قرار  یران) تهیا، ری(اک ه و مورد ا

  گرفتند.
پا   بل و پس از  ما ی ق فاده از     ، شیان دوره آز ــت با اسـ ند خون  ق

ــتگاه گلوکومتر (آن    21و  14، 7، 1کا) در روز یامر، کال پالسدسـ
 شد. يریاندازه گ

و  PMSG يهاهورمون ازبا اســتفاده ، شیدوره آزما يدر انتها
hCG 7گرفت (ون صـــورت یســـوپراووالســـ، واحد 10زان یبه م .(
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 hCGساعت   48و پس از  شده قیتزر PMSGکه ابتدا  بیترتنیابه
ــد و پس از یتزر ــاعت موش 14-16ق شـ ت مالحظات یبا رعاها سـ

ــیو با ب  یاخالق مهره گردن  ییجا جابه  به روش  ، با کلروفرم  یهوشـ
ــ  ــان کشـ ــده یآسـ ــدند.   يآورجمعداکت  ی ها از او تخمک ، شـ شـ

کومولوس با  يهاسلول يپس از جداساز شدهاستحصال   يهاتخمک
فاده از آنز  ــت  یابی مورد ارز يوزیمبلوغ  ازنظر، دازی الورونی م هیاسـ

شد.  ییتع یش یو نرخ بلوغ در هر گروه آزما قرارگرفته  هاکروموزومن 
اغلب در حالت باز و پراکنده قرار دارند  GVدر تخمک نابالغ مرحله 

ــخه و در حال   ــند و تخمک دارا   یم يبردارنسـ کول یک وزی  يباشـ
ستک بزرگ م یژرم شد. با پ ینال با ه س   یبا ر د م تخمکیشرفت تق

ــط دوك   يها کروموزوم يدارا MI مرحله  همولوگ جفت در وسـ
م ن جسیشود و اولید مین مرحله غشاء هسته ناپدیوز بوده و در ایم

ــ ین یقطب ــت. در ادامه تقس ــده اس ، اول يوزیمم یز هنوز خارج نش
سم قطب MIIتخمک بالغ ( شود و  یجاد میاول ا ی) پس از خروج ج

ــفحه متافاز   یها ن ن مرحله کروموزوم یدر ا ــ يز بر صـ م یدوك تقسـ
  شوند.یمستقر م

 یعیظاهر طب ي) داراIIبالغ (متافاز  يهاتخمک ن مطالعهیدر ا 
ــازآمادهجهت  ــیا يزیآمرنگ يبرا يس ــیمنوس به محلول  یمیتوش

  افتند.یانتقال  %4د یپارافرم آلده یثبوت
ها پس از شستشو    تخمک: کروتوبول و کروموزومیم يزیآمرنگ

بافر  ، قه یدق 30مدت     ،درصــــد PBS ،BSA 3( يباد یآنتدر 
Tritonx-1001/0    ــد)به مدت ــاعت به    1درصـ ه ی اول يباد یآنتسـ

)Anti βtubulin ،Santa Cruize ،USA    ظت با غل در  100/1) 
باتور   مک       37انکو ند. تخ قال داده شـــد جه انت بار   3ها پس از  در

ــو با بافر   ــتش ــس  FITC ،Santaه (یثانو يبادیآنتدر ، يبادیآنتش

Cruize ،USAس  یدق 45 ) به مدت شدند.  شو     قه انکوبه  ست ش پس 
در قـه  یدق 5هـا بـه مـدت    انجـام و تخمـک   يبـاد یآنتدر بـافر  
لول     ح لظــت   )Hoechst 33342 )Santa Cruize ،USAم غ ــا   ب

µg/ml 10ها تخمک.ددنش  ها قرار دادهکروموزوم میزيآجهت رنگ
شو      ست ش شده و   يبر رو PBSمجدد در بافر  يپس از  با الم مانت 

ــتفاده از  ــنس و با فیلترهاي    اسـ ــکوپ فلوروسـ  ,FITC میکروسـ

Hoechst س س  یموردبرر ا هوز در تخمکیم میقرار گرفتند. دوك تق
ستفاده از   سبز و کروموزوم  هیو ثانو هیاول يبادیآنتبا ا ها به به رنگ 

  شد. مشاهدهقابل یرنگ آب
نگ  ندر یم يزیآمر مک : و کروموزوم يتوک مدت     تخ به   30ها 

به مح   یدق ــبز یم يحاو Ham's F10ط کشــــت یقه  توترکر سـ
)Invitrogen ،UK( ، با غلظتµg/ml 100    منتقل شدند. پس سه

بافر       ــو در  ــتشـ ــسـ در ، درصــــد BSA 3 يحاو  PBSبار شـ
نگ   µg/ml 10 با غلظت  Hoechst 33342محلول  میزيآجهت ر

مجدد در  يها پس از شستشو    . تخمکددنش  ها قرار دادهکروموزوم

کروســـکوپ یالم مانت شـــده و با اســـتفاده از م يبر رو PBSبافر 
  قرار گرفتند. یفلوئورسنت مورد بررس

ست به یکم يهادادهي: آمار لیوتحلهیتجز ستفاده از   آمدهد با ا
از  LSDآزمون ) و پسANOVA( طرفهکیانس یل واریآزمون تحل

ــماره  ــخه شـ قرار  لیوتحلهیتجزمورد SPSSيآمار افزارنرم 20نسـ
اســتاندارد از   يخطا ±ن یانگیم صــورت بهج ینتا تیدرنهاگرفت و 

 عنوانبهس ی) گزارش شــد. از آزمون کروســکال والSEMن (یانگیم
ــتفاده  يروش آمار  ــتگاه  یز پراکندگ یجهت آنال   مورداسـ  يها دسـ

 ياســتفاده شــد.در مواردی، ابیمورد ارز يهادر تخمک يتوکندریم
  د.یگرد یدار تلقیها معننیانگیتفاوت م، بودP˂05/0که 

 
  هایافته

دوم و ، ان هفته اول ی ق قند خون در پا  ین تحقیدر ا: قند خون 
). P>001/0متفاوت بود ( يداریمعنش در ســطح یســوم دوره آزما

شت. داده  یابتید يهازان قند خون به موشین میشتر یب ها تعلق دا
ست که  یانگر ایب سول  وراآلوئهافت یدرن مطلب ا  يهان در موشیو ان
ست  يریش قند خون جلوگیاز افزا يتا حد یابتید  اما هنوز، کرده ا

  دارد.  يداریمعنبا گروه شاهد فاصله 
 بلوغ هسته  ازنظر شده استحصال   يهابلوغ تخمک: بلوغ تخمک

ــ  موردمطالعه يها) در همه گروهII)MIIدن به مرحله متافاز یو رس
س  ست بهج یشد. نتا  یبرر شان داد که نرخ بلوغ تخمک  آمدهد  يهان

سه با گروه شاهد و   یدر مقا یابتیگروه د يهااز موش شده استحصال  
ه افتیکاهش  يداریمعندر سطح   وراآلوئه کنندهافتیدرگروه شاهد  
فت ی اســـت.در ئه  ا ــول وراآلو کاهش نرخ   یو انسـ جب از  بلوغ ن مو

ــدهيآورجمع يهــاتخمــک  طوربــه یابتیــد يهــااز موش شــ
  ممانعت کرد. يزیآمتیموفق

ها بر ش کروموزومیم و آرایدوك تقســـ یدهســـازمانش و یآرا
س  یدهسازمان ش و یص آراینقا: آن يرو  صورت بهوز یم میدوك تق

ــ یچندقطب دوك  ــازمان  ش و یدر آرا یختگیو گسـ  دوك یدهسـ
ص یان نقیانگیمش یانگر افزایها بی)مشاهده شدند. بررسA 1ری(تصو

ــازمانش و یآرا ــال  يهادوك در تخمک یدهس ــتحص ــدهاس از  ش
سا   یدر مقا یابتید يهاگروه يهاموش  یش یآزما يهار گروهیسه با 

ــول وراآلوئه کنندهافتیدر یابتید يهابود. گروه ــبتیو انس به  ن نس
 بیدوك به ترت یدهسـازمان ش و یص آراینقا یابتیگروه شـاهد و د 

شان دادند. ب  يکمترشتر و  یب  یدهسازمان ص ین نقایانگین میرا ن
مک  ــتحصـــال  يها دوك در تخ   یابتی د يها از موش شـــدهاسـ

سول  وراآلوئه کنندهافتیدر شد.   يداریمعنن اختالف یو ان شاهده ن  م
ن یانگین نتوانســـتند میو انســـول وراآلوئهدهد که یج نشـــان مینتا
قا  مان  ش و یص آراین ــاز ــ یدهسـ  يها را در تخمک  میدوك تقسـ
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در ســطح گروه شــاهد بهبود  یابتید يهااز موش شــدهاســتحصــال
  ).2بخشند (جدول 

قا  قا ی: ص کروموزومین له  یص کروموزومین ــدن    ازجم جدانشـ
ــکروموزوم ا چند کروموزوم یک یماندن  یباق، حیوه صـــحیها به شـ

صو  صفحه متافاز  يریقرارگا عدم ی)D,F 1ر ی(ت س  يبر  م یدوك تق
ــو ــ)E 1ر ی(تصـ ــه ایقرار گرفت. مقا   یموردبررسـ ص در ین نقا یسـ

ــان  یابتی د يها در موش يداریمعنش یافزا، مختلف يها گروه نشـ
ــP>005/0داد ( ــت که نقا  یاز ا یها حاک  داده ی). بررسـ ص ین اسـ

ئه ز یپس از تجو یکروموزوم ــول وراآلو  يداریمعن طوربه ن یو انسـ
  ).2رسد (جدول یابد اما به سطح گروه شاهد نمییکاهش م

ــا ییبازآرا ــتگاه ییفضـ ــد یافزا: يتوکندریم يهادسـ ش درصـ
  ری(تصــو يتوکندریم يهادســتگاه یتجمع يواجد الگو يهاتخمک

A 2ها مشاهده شد.   ر گروهیسه با سا  یدر مقا یابتید يها) در موش
ها را در ن تخمکین توانســـت درصـــد ایو انســـول وراآلوئهافت یدر

س     یابتید يهاموش شاهد برگرداند.برر سطح گروه   يآمار يهایبه 
ــد الگو يداریمعنتفاوت  ــتگاه يهاتخمک يدر درص  يهاواجد دس

ــو يبا الگو يتوکندریم ــان ندادB 2ر یهمگن (تص ــد ، )نش اما درص
گاه    يها تخمک  ــت توبوالر يپر يبا الگو  يتوکندر یم يها واجد دسـ
شــتر از یب يداریمعندر ســطح  یابتید يها)در موشC 2ر ی(تصــو

س ر گروهیسا  ست که در یاز ا یحاک يآمار يهایها بود .برر افت ین ا
 يهاواجد دسـتگاه  يهاتخمک توانسـت درصـد  ن یو انسـول  وراآلوئه

سطح موش يپر يبا الگو يتوکندریم شاهد   يهاتوبوالر را در  گروه 
 ).3بهبود بخشند (جدول 

 
  موردمطالعه يهاگروهاستاندارد قند خون در  ين و خطایانگیم: )۱( جدول

ش از یقند خون پ  گروه
  STZزیتجو

ک هفته پس از یقند خون 
 یابتی(شروع د STZز یتجو

  شدن)

ک هفته یقند خون 
  شدن یابتیپس از د

قند خون دو هفته 
  شدن یابتیپس از د

قند خون سه هفته 
  شدن یابتیپس از د

 a 113/87±6/69 b 104/46±4/49 a 105/66±5/96 a  107/27±4/71a 6/72±113/73  شاهد

 a 118/71±6/53 b 105/71±2/89 a 107/92±3/17 a  94/43±4/22a 5/29±106/86  وراآلوئه

 a 525/78±24/65 a 516/33±25/05 b 488/88±30/10 b 550±25/67 b 7/78±104/11  یابتید

 a 517/08±17/92 a 309/55±17/54 c 286/88±23/00 c 347±12/36 c 6/84±105  +آلوئه ورایابتید

 a  565/78±42/73a 256/4±26/69 d 270/00±27/74 c 401±15/03 d 10/05±113/22  نی+ انسولیابتید

  .)≥001/0Pباشد (یدار ماختالف معنی دهندهنشاندر هر ستون  dتا  aحروف
  

 يهایژگی) بر اساس ویش کروموزومیم و آرایدوك تقس يهاي(ناهنجار یعیرطبیغو  یعیبالغ طب يهاتین درصد اووسیانگیم: )۲جدول (
  موردمطالعه يهادر گروه یمیتوشیمنوسیو ا یکیمورفولوژ

  گروه
  نی+انسولیابتید  راوآلوئه+یابتید  یابتید  وراآلوئه  شاهد  

 9514a 91/37±1/77a 51/11±8/89b 84/05±2/72c 82/59±2/01 c±94/23  یعیطب MII تیاووس
 2/13a 6/56±0/61a 43/45±3/62 b 22/66±2/28 c 29/81±8/49 c±5/76  یعیرطبیغ MIIت یاووس

 1/27a  5/21±1/80a  35/55±15/55b  10/76±0/52a  12/45±2/40a±3/22   یش کروموزومینقص در آرا
 1/27a  3/39±1/17a  24/44±4/44b  12/51±1/71c  15/01±1/36c±3/25   دوك یدهسازمانش و ینقص در آرا

  .)≥05/0Pباشد (یدار ماختالف معنی دهندهنشاندر هر ستون  dتا  aحروف 
  

  موردمطالعه يهاار در گروهیمع يخطا ±ت یدر اووس يتوکندریم یپراکندگ يدرصد الگون یانگیر میمقاد: )۳جدول (
  يتوکندریم یپراکندگ يالگو

  توبوالريپر  همگن  یتجمع  گروه

 a 23/21±5/59 a 69/64±5/40 a 4/12±7/14  شاهد
 a 27/38±4/50 a 65/47±2/29 a 5/12±7/14  وراآلوئه

 b 38/88±5/55 a 30/55±4/12 b 2/70±30/55  یابتید
 a 40/81±5/08 a 54/68±2/90 a 4/5±4/50  +آلوئه ورایابتید
 a 33/33±0/0 a 66/66±0/0 a 0  نی+ انسولیابتید

  .)≥05/0Pباشد (یدار ماختالف معنی دهندهنشاندر هر ستون  bتا  aحروف 
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، )Bورا (آلوئه کنندهافتیدرسالم ، )Aدر تخمک موش سالم (، آن يرو ها بروز و نحوه قرار گرفتن کروموزومیم میسه دوك تقسیمقا: )۱ر (يتصو
که ، شکل يام بشکهیدوك تقس، گروه شاهد يهااز موش آزادشده MII). در تخمک Fو  D ،E( یابتی) و موش دCن (یانسول کنندهافتیدرسالم 

را نشان  یجسم قطب Bر یکان در تصوی). پCو  A ،Bاست ( مشاهدهقابل، اندافتهیش یآرا يصفحه متافاز يبر رو، ها در وسط آنکروموزوم
کان یها (پاز کروموزوم یو جدا شدن بخش یعیرطبیغش ی) و آراEم (یدوك تقس یختگیگسازهمی، ابتیموش د MIIدهد. در تخمک یم

 يزیم (سبز) و رنگامیشدن دوك تقس مشاهدهقابلجهت ، نیبتا توبول يبادیآنت يزیآمرنگباشد (یم مشاهدهقابل) Fو  Dدر  درنگیسف
hoechst ، بار ، )یها (آبشدن کروموزوم مشاهدهقابلجهت =µm 10.(  

 

 
 یابتی) و دCسالم ( يهادر موش MII يهاها در تخمکو کروموزوم يتوکندریم يهادستگاه یپراکندگ يالگو یکروسکوپیم ينما: )۲ر(يتصو

)A  وB ر یدر تصو درنگیسف يهاکانی(پ یبه شکل تجمع يتوکندریم يهادستگاه قرار گرفتن یعیرطبیغ). شکلA) و همگن (B در تخمک (
باشد. یم توجهقابلموش سالم  II) در تخمک متافاز Cر یدر تصو درنگیسفکام یتوبوالر (پ يپر یعیش طبیسه با آرایدر مقا یابتید يهاموش
 يتوکندریم يهاشده دستگاه مشاهدهقابلتوترکر سبز جهت یم يزیآمرنگباشد (یم مشاهدهقابلک یز در هر یها نت کروموزومیموقع ضمناً

  ).x 200، )یها (آبشدن کروموزوم مشاهدهقابلجهت ، hoechst يزی(سبز) و رنگام
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  یريگ یجهنتبحث و 

سال  ش  يبر رو ير مطالعات متعددیاخ يهادر  اهان یگ یاثربخ
 اما اثرات، ابت انجام شده است  ید يماریورا بر بآلوئه ازجملهمختلف 

مان  ئه ی گ یدر بارور     ی فیورا بر کاه آلو قدرت  مک و  آن  يت تخ
را وقرار نگرفته است. در مطالعه حاضر مصرف ژل آلوئه    یموردبررس 

کوچک  يهازان قند خون در موشیموجب کاهش م یکم زانیبه م 
 لژ یشده است. گزارش شده که مصرف خوراک یابتید یشگاهیآزما

در روز موجب کاهش قند خون در     mg/kg 500زان یبه م  وراآلوئه 
). 12گردد (یشـده توسـط آلوکسـان م    یابتید ییصـحرا  يهاموش

عه    طال کاران ( Noor م کاران   Erfani Majd) و 2008و هم و هم
  mg/kgزان یورا به مژل آلوئه ی) نشان داد که مصرف خوراک1391(

ه ب یابتینر و ماده د ییب در موش صــحرا یقند خون را به ترت 300
ــر مطابقت  يهاافته ی آورد که با   ین مییپا  یزان کمیم مطالعه حاضـ

ئه 15و  14دارد ( ند یمورا ). آلو ــاز    توا بازسـ ــلول يبا  تا   يها سـ ب
ا ی) 14مانده در پانکراس (یبتا باق يهار ســلولیا تکث، یشــدهبیتخر
) 10مانده در پانکراس (یبتا باق يهان از سلول یش ترشح انسول  یافزا

ــ  یورا مآلوئه  عالوهبه موجب کاهش قند خون گردد.     ت ی تواند خاصـ
ــول ــبه انس ــد  ینیش ــته باش ــت گلوکز از یا باعث افزایداش ش برداش

فت   هار تول ا ی  یطیمح يها با بد ید آن از طری م  يق گلوکونئوژنز ک
  کاهش قند خون گردد. جهیدرنت) و 14(

 يهادر بلوغ تخمک در تخمک ریتأخز ین نیشــ یدر مطالعات پ
). 17و  16ابت مشاهده شده است (یمبتال به هر دو نوع د يهاموش

در کمپلکس کومولوس و ، در اتصاالت روزنه دار يدرصد 60کاهش 
 ریتأخل یخود از دال نوبهبهتواند یکه م، شده است  تخمک مشاهده  

را یز، ز شـــودیت تخمک نیفیک کاهش عالوهبهو کاهش نرخ بلوغ و 
 يوزیموغ بل یستگ یت و شا یفیکي، سم انرژ یب به متابولیکه با آس 

ــخص). 18ابد ( ی یدر تخمک کاهش م   ــدهمشـ ابت باعث    ی که د  شـ
بل  کاهش   ظه قا ند   مالح مک رو ــد   ا ی و  يگذار تخ ند رشـ قطع رو

در  ابتیتوسط د  شده اعمالرات ییشود. تغ یدر تخمدان م یکولیفول
  ). 5است ( مشاهدهقابلز یسلول تخمک ن يولوژیزیسطح ف

 ها ودر بلوغ تخمک ریتأخ دهندهنشان مطالعه حاضر   يهاافتهی
 وراآلوئهاست و  یابتید يهاها در موشآن يوزیمکاهش نرخ بلوغ 

. دارد یابتید يهادر موش يوزیمبر روند بلوغ  يســودمند راتیتأث
ند به علت تغ   یم یابتی د يها کاهش بلوغ تخمک در گروه   ات رییتوا

س  يهاهورمون سالم تکامل   يهادر گروه کهیدرحال، رخ دهد یجن
ن باور هستند  ی). محققان بر ا4شود ( یم یط یسلول جنس   یعیطب
ــاًن یشـــدن کرومات زهیدوك و ارگان يریگشـــکلکه  به  خصـــوصـ

ط حســاس اســت یمح ینیو اندوکر ییایمیشــی، کیزیف يهایژگیو
جار    که يطوربه  هده شــــده و   يوزیمدوك  يها يناهن مشــــا

). به 19و7، 5باشــند (یح نمیها قادر به جدا شــدن صــحکروموزوم
سد  ینظر م سب  وراآلوئهر سته تا حد  یبا کاهش ن بر  يقند خون توان

گذارد.     راتیتأث ن مورد یا بت ب ئه اه ی گ عالوهبه مث  يحاو  وراآلو
ه اســـت ک یتواســـتروژنیتواســـترول و فیبتا ســـ ازجمله یباتیترک

ش یدوژنز را در تخمدان و غلظت اسـتروژن را در سـرم افزا  یاسـتروئ 
با  وراآلوئهاه ین اثرات مشـــابه عصـــاره گی). همچن21، 20دهد (یم

FSH ،    ن ین عصـاره ا ی). بنابرا22(بر تخمدان مشـاهده شـده اسـت
شد و تکامل فول یافزا موجبتواند  یاهیگ و  یتخمدان يهاکولیش ر

 از يریجلوگی، کولیفول يهاش ترشح استروژن از سلول   یافزا متعاقباً
 ت تخمــک در گروه   یــف ی ش ک ی افزا  متعــاقبــاً   و  یکول  ی فول   يآترز 

  شود.  وراآلوئه کنندهافتیدر یابتید يهاموش
از  شــدهاســتحصــال يهاتخمک ییایمیتوشــیمنوســیامطالعه 

موجب  يابت مادرینشــان داد که دی، شــیپنج گروه آزما يهاموش
ح یش صحیون) دوك و عدم آرایزاسیارگانسی(د یختگیرهمبه يالقا

و همکاران  Qiang يهاافتهیشـود که با  یها در تخمک مکروموزوم
 يش نـابـارور  یموجـب افزا  توانـد یمت یـ ن واقعیدارد. ا یهمخوان
  ). 7گردد ( یابتید يهاتخمک

 يدرتوکنیم يهادستگاه  ییفضا  ییبازآرا ین مطالعه بررس یدر ا
ــد تخمک   داریمعنش یافزا، يوزیمبلوغ  یدر ط واجد   يها درصـ
گاه   یتجمع يالگو ــت ندر یم يها دسـ مک  يتوک در  يها را در تخ

ــان داد. نتا یابتید يهاموش ــاز  یج حاکینشـ و  وراآلوئه یاثربخشـ
ــول گاه یاز تجمع ا يرین در جلوگیانسـ ــت  يها ها در تخمک  ن دسـ

ــد. همچن  یم یابتی د يها موش  يها موش يها ن در تخمک یباشـ
 یتوانســتند درصــد پراکندگ ، نیو انســول وراآلوئهافت یدری، ابتید

ــلول مک  يها سـ گاه    تخ ــت جد دسـ ندر یم يها وا  يبا الگو  يتوک
ــاهد برگردانند.  يپر ــطح گروه ش و همکاران  Qiangتوبوالر را به س
بلوغ  یها در ط يتوکندر یع میتوز ي) اظهار کردند که الگو   2009(
ــت  یابتی د يها موش يها در تخمک  يوزیم عالوه به ، نامنظم اسـ

و هم در  GVمرحله  يهاها هم در تخمکن اندامکیتجمع ا درصد 
ــه با گروه یدر مقا ی، ابتی د يها در موش MIIمرحله   يها تخمک  سـ

ش عدم انســجام یامر با افزا نیشــتر گزارش شــده اســت. ایشــاهد ب
ــ ــحیم و آرایدوك تقس آن در تخمک  يبر روها ح کروموزومیش ص

شد ( یهمراه م یابتید يهاموش ضر   يهاافتهی) که با 7با مطالعه حا
ز نشــان داد که ین وراآلوئه باPC12 يهامار ســلولیتمطابقت دارد. 

س  سد    ییایتوکندریب میآ شده با  اه ین گیا ریتأثتحت ، دیم آزیالقاء 
سلول یتواند حیم وراآلوئهابد و ییبهبود م را که در معرض  ییهاات 

ساختار  وراآلوئهن یش دهد. همچنیافزا، اندقرارگرفتهد یم آزیسد   از 
محافظت  ییدر مغز موش صحرا  يتوکندریم يهاو عملکرد دستگاه 

شخص  ).21کند (یم ، وراآلوئهن موجود در یب امودیکه ترک شده م
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بات یترک، ATPد یدر جهت تول يتوکندریت میظرف شیموجب افزا
-یوژن بافتیب رپرفیت به آسـ ین حسـاسـ  یو همچن یدانیاکسـ یآنت

 ازجمله یباتی). ترک23شـود ( یم ییدر قلب موش صـحرا  یسـکم یا
دان یاکســیآنت عنوانبهن یســاپونی، فنولبات یترک، Cو  Eن یتامیو

سئول اثرات مهاري یوجود دارد که م وراآلوئهدر  سترس   تواند م بر ا
ــکیل رادیکال  ــی از تش ــیداتیو ناش ــیژن متعاقب  يهااکس آزاد اکس

ــئول بخشـــی از اثرات محافظتی آن بر  جهیو درنت) 23دیابت( مسـ
 دیابتی باشد. يهات تخمک موشیفیک

 دهد که عصــاره ژلنتایج مطالعه حاضــر نشــان می یطورکلبه
ــتبه یکم يها دادهي: آمار  لی وتحلهی تجز ــتفاده از  آمدهدسـ با اسـ

از  LSDآزمون ) و پسANOVA( طرفهکیانس یل واریآزمون تحل
ــماره  ــخه شـ قرار  لیوتحلهیتجزمورد SPSSيآمار افزارنرم 20نسـ

اســتاندارد از   يخطا ±ن یانگیم صــورت بهج ینتا تیدرنهاگرفت و 
 عنوانبهس ی) گزارش شــد. از آزمون کروســکال والSEMن (یانگیم

ــتفاده  يروش آمار  ــتگاه  یز پراکندگ یجهت آنال   مورداسـ  يها دسـ
 ياســتفاده شــد.در مواردی، ابیمورد ارز يهادر تخمک يتوکندریم

 د.یگرد یدار تلقیها معننیانگیتفاوت م، بودP˂05/0که 
در اثر دیابت را تا  جادشــدهیا یســمیپرگالیتواند همیورا آلوئه 

ت یفیتواند تا حدودي ک میورا آلوئه د. همچنین ی حدودي تعدیل نما    

تواند  ین ماده م یش دهد. ا یافزا یابتی د يها ها را در موش و تخمک 
 ابت برید ریتأثو  باالبردهرا  يتخمک آماده بارور يهادرصــد ســلول

ص در تخمک به دو ین نقایرا کاهش دهد.ا هان سـلول یبلوغ ا ریتأخ
ط توس، در درجه اول: دا کندینده انتقال پین آیتواند به جنیروش م

ــینقا  ت راییتغ لی به دل  احتماالً که  ، ها م و کروموزومیص دوك تقسـ
ــاختار و پراکندگ یعیرطبیغ ــتگاه یدر س  يور يتوکندریم يهادس
ــود. در درجه  یدر جن يدی تواند منجر به آنوپلوئ  یدهد و م یم ن شـ

ن یدر تخمک که به جن يتوکندریم يهارات در دســتگاهییتغ، دوم
 يانرژ نیتأم در  يتوکندر ینقش م لی به دل ن یابد. بنابرا  ی یانتقال م 
در  رد. نقصیگیقرار م ریتأثز تحت ین نین جنیرشـد و تکو ، سـلول 

ــتگاه ــلول يوزیمص یو نقا يتوکندریم يهاعملکرد دس  يهادر س
ــکالت تول  احتماالً ، تخمک  ن زنان  یدر موش و همچن یدمثلی با مشـ

به د  بت ی مبتال  گاتنگ   Iپ ی ت ا باط تن به      یارت جه  با تو   ریتأث دارد. 
ــح وراآلوئه ــر م يهاافته، ین نواقصیح ایدر تص  تواندیمطالعه حاض

ــتبه ت تخمک  ی فیبهبود ک يبرا ینیبال  يامدها  ی پ ان از زن  آمده دسـ
ــد  یابتید ــته باش ــتفاده از ا، داش قات یج به تحقین نتایکه البته اس

  از دارد. ین یتر انسانگسترده
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Abstract 
Background & Aims: Diabetes mellitus is a metabolic disease which causes congenital anomalies and 
misabortion in females. Decrease in follicle growth and maturation and quality of oocytes occur in type 
1 diabetes. The antidiabetic effect of Aloe vera is reported by several investigators. In this study, the 
effects of Aloe vera gel on diabetic mice oocyte were examined. 
Materials & Methods: First, 25 mice were randomly divided into five groups including: control group 
(normal saline), Aloe vera group (350 mg/kg/day, by gavage), diabetic group (single dose of 190 mg/kg 
streptozotocin, IP), diabetic receiving Aloe vera (350 mg/kg/day, by gavage), and diabetic receiving 
insulin (1 IU/day, SC). All animals were superovulated after 3 weeks. Ovulated oocytes were collected 
from oviduct. Oocyte nuclear maturation and mitochondrial redistribution were investigated by 
microscopy and immunocytochemical methods. 
Results: Diabetes led to a significant increase in spindle defects, chromosome misalignmentm, and 
mitochondrial redistribution changes (P˂0.05). Aloe vera and insulin administration decreased these 
defects significantly (P˂0.05). Maturation rate decreased in diabetic mice, but Aloe vera and insulin 
administration prevented the decrease significantly (P˂0.05). 
Conclusion: The results show that diabetes damages oocyte maturation process and reduces maturation 
rate and oocyte quality which can cause infertility or subfertility, but Aloe vera administration reduced 
these defects significantly. 
Keywords: Diabetes, Aloe vera, Mitochondria, Oocyte, Mice 
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