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مقاله پژوهشي 

ورا بر پارامترهاي اسپرماتوژنز و تغييرات عصاره هيدروالکلي آلوئه يرتأث
 غذايي پرچرب شده با رژيمهاي صحرايي تغذيههيستولوژيک بيضه موش

٤منش، محمدامين عدالت٢،٣٭، سيدابراهيم حسيني١نوشين يزداني

 22/12/1400تاریخ پذیرش  09/07/1400تاریخ دریافت 

 يدهچک
ارزيابي اثر عصاره  اضرح مطالعه از هدف. اندشده شناخته معضلي براي سالمتي عنوانبه امروزه چاقي وهاي ناشي از رژيم پرچرب بيماري :هدف و زمينهپيش

  بود. غذايي پرچرب شده با رژيمصحرايي تغذيه هايبافتي بيضه موش و ساختار ورا بر پارامترهاي اسپرماتوژنزهيدروالکلي آلوئه
شده با رژيم روه شاهد تغذيهگکنترل،  گروه ٥طور تصادفي در سر موش صحرايي نر بالغ از نژاد ويستار به ٤٠ يامداخله در اين مطالعه تجربي :کارروش مواد و 

 ۳۰۰ده رژيم غذايي پرچرب+کننورا، گروه دريافتگرم آلوئهميلي ۱۵۰کننده رژيم غذايي پرچرب+دريافت(گروه ۳تا  ۱ يتجرب يهاگروه) و (H.F.Dغذايي پرچرب 
صورت خوراکي و به مدت ورا بهلوئهآتقسيم شدند. امولسيون پرچرب و سه دوز  )ورالوئهآگرم ميلي ۶۰۰کننده رژيم غذايي پرچرب+ورا، گروه دريافتلوئهآ گرمميلي

ي اسپرماتوگوني، اسپرماتوسيت، هاسلولو تعداد  هيستوپاتولوژيک قرار گرفت يموردبررس هابافت بيضه ،سازيدر پايان پس از تشريح و آمادهروز تجويز گرديد.  ٦٠
آزمون پارامتري ستفاده از ها با اآناليز و مقايسه ميانگين SPSS-20 افزارآمده توسط نرمدستهاي بهداده. ي اليديگ شمارش شدهاسلولو  ياسپرماتيد، سرتول

ANOVA  وPost hoc  ۰٥/٠(توکي در سطحP ≤انجام شد (.  
 ،اسپرماتوسيست ،ونيي اسپرماتوگهاسلولداري در تعداد رژيم غذايي پرچرب نسبت به گروه کنترل کاهش معني يهاگروهدر نتايج نشان داد که : هايافته

 mg/kgبه  وراآلوئهفزايش دوز ا. گرديد فوقي هاسلولتعداد  داري درافزايش معني ورا باعثکه عصاره ژل آلوئهحاليدر شد.ي ليديک مشاهده هاسلول واسپرماتيد 
  .شدهاي هيستوپاتولوژيک هاي بافتي در نمونهباعث بهبود بيشتر آسيب ۶۰۰

توجهي خطر آسيب بافتي طور قابلکنند، بهکه از رژيم غذايي پرچرب استفاده مي ييهاموشورا در عصاره آلوئهدهد که نتايج نشان ميگيري: نتيجهبحث و 
  دهد.ي جنسي، باروري را افزايش ميهاسلولها را کاهش و با افزايش تعداد پاتولوژيک در بيضه

  ژنز، بيضهرژيم غذايي پرچرب، اسپرماتو ،، عصاره هيدروالکليوراآلوئه: هادواژهيکل

١٤٠٠ يد، ٧٢٣-٧٣٦ ص، دهم شماره، دومو  يسدوره ، يپزشکمطالعات علوم مجله 

  ۰۹۱۷۱۱۸۴۴۹۵تلفن:  ،يشناسستيز، گروه يراز، دانشگاه آزاد اسالميش :آدرس مکاتبه
Email: ebrahim.hossini@yahoo.com 

  مقدمه
از انواع افزايش ليپيد چاقي که عمومًا با افزايش چربي خون 

خون افزايش کلسترول و   (Hyperlipidemia)خون 
)Hypercholesterolaemia(  خون ديريسيگلتري يشافزا و 
)Hypertriglyceridemia(  همراه است افراد زيادي را در جوامع

به دنبال چاقي که عمومًا حاصل . )۱مختلف درگير خود کرده است (
هاي ديگر ايجاد بسياري بيماري ،رژيم غذايي پرچرب و پرکالري است

  رانيراز، اي، شياسالم راز، دانشگاه آزادي، دانشکده علوم، واحد شيست شناسي، گروه زيدکتر يدانشجو ١
)سنده مسئولي(نو رانيراز، اي، شيراز، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم، واحد شيست شناسيار گروه زيدانش ٢
  )سنده مسئولي(نو ،رانيراز، ايش يراز،ش ، موسسه آموزش عالی زند، دانشکده علوميست شناسيار گروه زيدانش ٣
  رانيراز، اي، شيراز، دانشگاه آزاد اسالمي، دانشکده علوم، واحد شيست شناسيار گروه زيدانش ٤

ليپيدمي و مقاومت به از آن جمله فشارخون باال، ديس شود کهمي
و ايجاد اختالل در  هابيضهآسيب به ، يرالکليغانسولين، کبد چرب 

بافت چربي احشايي نقش مهمي  .)۱زنان است ( مردان و دمثليتول
ي شيميايي هادارو .در پاتوفيزيولوژي چاقي و در اثرات باليني آن دارد

شود که هاي ناشي از آن استفاده ميبيماريکه در درمان چاقي و 
هاي بدن بر ديگر ارگان مدتيطوالنبسيار و پرهزينه و داراي عوارض 

اجمي مانند جراحي نيز عالوه بر هزينه ههاي تدرمان .)۱هستند (
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هاي مختلفي که باال عوارض و خطرات زيادي دارند. از ميان اندام
بينند سيستم سيب ميآو گيرند اين شرايط قرار مي يرتحت تأث

که به دليل ارتباط تنگاتنگ اين دو دستگاه  باشديادراري تناسلي م
مطالعه  زمانهم جادشدهياهاي سيبآبخصوص در جنس نر معموًال 

  ).۳،۲( گرددمي
 طوربهصبر زرد يا ورا هاي گياه آلوئههاست که برگقرن
شود. اثرات ميعنوان دارو مصرف اي در کشورهاي مختلف بهگسترده

غالبًا بر اساس سابقه  شدهعنواندرماني مختلفي که براي اين گياه 
). ۴باشد (طب سنتي و مواد فنلي و فالونوئيدي موجود در آن مي

در درجه اول گليکوپروتئين، آنتراکينون  وراترکيبات موجود در آلوئه
تا حد  هاآنبين  و ازساکاريدها  يو مواد با وزن مولکولي کم، پل

باشند. گاالکتوز و اسيد گاالکتورونيک نيز غالبًا مي نزيادي گلوکومانا
-، آلوئه١آلويين شامل وراهاي خاص آلوئهشوند. آنتراکينونيافت مي

، و غيره هستند. عالوه بر اين، مواد ٣، ايزوباربالوئين٢امودين، باربالوئين
 اتيلي ، د٥ل، بتاسيتوسترو٤آلوئسين با وزن مولکولي پايين مانند

، بتا Eو  6B،12B،C،A،1B،2B يها، ويتامين٦هگزيل فتاليت
. تاکنون تحقيقات زيادي در ارتباط )۴( کاروتن نيز در آن وجود دارند

دنيا مختلف ورا در نقاط و بهبود بخشي آلوئه يدانياکسيآنتبا اثر 
است که همگي به مفيد بودن اين گياه اشاره دارند. انجام شده

الزم است  وراآلوئهو خواص مفيد  ذکرشدهبنابراين، با توجه به مسائل 
هاي تا تحقيقات در زمينه اثر اين گياه دارويي بر درمان آسيب

در دستگاه تناسلي افرادي که از رژيم غذايي پرچرب دارند  جادشدهيا
تا راهگشايي جهت کاهش عوارض  و يا چاق هستند انجام شود

داروهاي شيميايي در اين بيماران و همچنين بهبود عالئم بيماري 
  .در آنان باشد

مشخص شد که  ۲۰۱۶و همکاران در سال  واگنر ,در مطالعه
 شروع زودرس چاقي تأثير منفي بر استروئيدوژنز بيضه در موش
و صحرايي دارد. افزايش سطح سرمي استراديول و لپتين در هر د

 STARديده شد و مهار بيان  مدتيطوالنو  مدتکوتاهگروه چاقي 
هاي با سطح کم تستوسترون داخل عضالني در موش Cyp11a1و 

 مدتيطوالنوه بر اين، چاقي صحرايي با چاقي طوالني ديده شد. عال
 ي ليديگ، افزايش سطح آديپوسيتوکينهاسلولباعث کاهش تعداد 

و تعداد ماکروفاژهاي بيضه شد. چاقي  TNFaپيش التهابي 
 ممکن است باعث التهاب مزمن در بيضه شود همچنين مدتيطوالن
ير سلول ليدگ تأث در  (Steroidogenesis) اتوليد استروييدهو بر 

  ).۵( دبگذارمنفي 

1 Aloin 
2 Barbaloin 
3 Isobarbaloin 

ورا بر تعداد عصاره الکلي ژل آلوئه يرهدف اين مطالعه بررسي تأث
ي اسپرماتوگوني، اسپرماتوسيت، اسپرماتيد، هاسلولو فعاليت 

 شدههيتغذسرتولي و اليديگ و ساختار بافتي بيضه موش صحرايي 
 باشد.با رژيم پرچرب مي شدههيتغذصحرايي  يهادر موش

  کارروش مواد و 
هاي برگ ورا ابتدا تعدادي ازبراي تهيه عصاره الکلي گياه آلوئه

دانشگاه  يشناساهيگکارشناسان بخش  لهيوسو به) تهيه گياهتازه 
ژل  ها شسته وورا مشخص گرديد. سپس برگشيراز نوع و گونه آلوئه

نول برابر حجم (سه حجم اتا ٤به  %٩٥در اتانول خارج شد.  هاآن
روز بر روي  ۴ظرف حاوي ژل به مدت  .رسانديميک حجم آب) 

 گاهسپس توسط فيلتر صاف و با استفاده از دست گرفت.شيکر قرار 
گرديد و غليظ  گراديسانت درجه ۴۵در دماي  چرخشي رکنندهيتبخ

پودر شد  وکامًال خشک  گراديسانت درجه ۴۰در دماي  سرانجام
)۶،۷،۸.(  

سر  ۴۰شامل  تجربي حيوانات مورد آزمايش در اين تحقيق
ز اگرم بود که  ۲۱۰± ۱۰با وزن  موش صحرايي نر از نژاد ويستار

ند. جهت دانشگاه علوم پزشکي شيراز تهيه، و مورد آزمايش قرار گرفت
مي از شركت سها شدههيتهتغذيه حيوانات از غذاي فشرده (پلت)، 

 يکشلولهآبها، خوراك دام و طيور استفاده گرديد. آب مصرفي رت 
- موش يخورآبشهر شيراز بوده که در ظروف پالستيکي مخصوص 

 ستفادهموردا. حيوانات شديقرار داده م هاآنهاي صحرايي در اختيار 
 ۲۰×۳۰×۵۵هايي از جنس ماکرولون شفاف به ابعاد در قفس

با سقف مشبک از جنس استيل نگهداري شده و کف  متريسانت
ذکر است و تراشه چوب پوشيده شدند. قابل ارهخاکها توسط قفس

تعويض بار کيها هر دو روز، هاي چوب موجود در قفسکه تراشه
. درجه شدنديم يضدعفونها با الکل و ساولن شستشو و شده و قفس

درصد بود  ۵۵±۳و رطوبت  گراديسانتدرجه  ۲۲±۲حرارت محيط 
 عت فراهمسا ۱۲ساعت روشنايي و دوره تاريکي  ۱۲و دوره نوري 

شد. کف اتاق و تجهيزات موجود در آن توسط ساولن ضدعفوني 
   شد.مي

ژاد نسر موش صحرايي نر بالغ از  ۴۰در اين تحقيق مجموعًا از 
صورت به ييتاهشته گرو ۵ تصادفي در طوربهويستار استفاده که 

  بندي شدند:زير تقسيم
حيوان که  ٤٠از بين  بود کهبه اين صورت روش تصادفي سازي 

در  افتهيپرورشحيوانات  تربزرگصورت تصادفي از يک جامعه به
حيوانات آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشکي شيراز مرکز پرورش 

4 Aloesin 
5 β sitosterol 
6 Diethyl hexyl phthalate 
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اند، توسط يک شخص ديگر غير از صورت تصادفي انتخاب شدهبه
 ۸گروه  ۵سر موش صحرايي در  ۴۰محقق اصلي (روش کور سازي) 

حيواني که  ٤٠که به هر حيوان از  بيترتنيابهتايي قرار گرفتند. 
خريداري شده است و بر اساس معيارهاي ورود به مطالعه انتخاب 

اند يک شماره اختصاص داده شده است و سپس بر اساس جدول شده
  .مختلف قرار داده شدند يهاگروهاعداد تصادفي، حيوانات در 

يافت هيچ ماده اضافي در شرايط گروه کنترل: بدون در -۱
  .شدند يروز نگهدار ۶۰معمولي به مدت 

: (HFDپروتکل امولسيون پرچرب ( کنندهافتيدرگروه شاهد -۲
 يهاگروهمحلول داده شده به  حجمهمکه در اين گروه حيوانات 

ن تجربي، حالل عصاره يعني (سرم فيزيولوژي)+ پروتکل امولسيو
  .گاواژ دريافت کردندصورت را به (HFD)پرچرب 

 پروتکل: تحت تيمار با غذاي معمولي و ۱گروه تجربي -۳
 ۱۵۰دوز  زمانهمو  روز قرار گرفتند ۶۰امولسيون پرچرب به مدت 

صورت (گاواژ) به وراآلوئهگرم بر کيلوگرم وزن بدن عصاره ميلي
 .کردنددريافت 

    
  

  
 

    
  

  

 
  

   
    

   

پروتکل :۲ تحت تيمار با غذاي معمولي و يب روه تجر گ- ۴
۳۰۰ دوز همزمان و روز قرار گرفتند ۶۰ امولسيون پرچرب به مدت
بهصورت (گاواژ) آلوئهورا وزن بدن عصاره کيلوگرم رم بر گي ميل

کردند دريافت
پروتکل تحت تيمار با غذاي معمولي و ۳ روه تجربي گ- ۵
۶۰۰ دوز همزمان و روز قرار گرفتند ۶۰ امولسيون پرچرب به مدت
بهصورت (گاواژ) آلوئهورا وزن بدن عصاره کيلوگرم رم بر گي ميل

.د کردن دريافت
چگونگي تهيه و تجويز رژيم غذايي پرچرب:

يا صحرايي با موشه امولسيون پرچرب جهت گاواژ به پروتکل
۲۰۲۱ مهردوست و همکاران در سال يه و مطالع مطالعهي توجه به

(. ۹) د يد گر انتخاب
بود. روز ۶۰ مختلف يا گروهه در تيمار و تجويز مدتزمان
سي يس گاواژ و به ميزان هر بار يک بهوسيله تجويز امولسيون پرچرب
بات موجود يک جدول (۱) تر در دو نوبت صبح و عصر انجام گرفت.

دهد. يم در امولسيون پرچرب را نشان
  

 )۹امولسيون پرچرب ( ترکيبات ):۱(جدول 
 گرم ۱۰ سديم دي اکسي کوالت

 گرم ۱۰۰  کلسترول
 گرم ۸۰  شير پودر کامل

 گرم ۲۰۰  کربوهيدرات
 گرم ۴۰۰  روغن ذرت

 گرم ۱۵۰  ساکاروز
 گرم ۴/۳۶  ۸۰توئين 

 گرم ۱/۳۱  پروپيلن گليکول
 گرم ۵/۲  نيتاميويمولت

 گرم ۱۰  نمک
 گرم ۵/۱  مواد معدني مخلوط

 تريليليم ۳۰۰  آب مقطر

ها خارج و بيضه هوشيبكليه حيوانات را با تزريق ماده کتامين 
 ۱۰اندام بيضه و ثابت نمودن آن با فرمالين  يجداساز بعد از گرديد.

مدل (درصد به مدت يک هفته با کمک دستگاه تيشيوپروسسور 
meditel TBS88 و ميکروتوم تمام اتوماتيک  )ساخت کشور آلمان

گرديد.  تهيه مقاطع بافتي)، ساخت کشور هلند Sakuraمدل (
ائوزين  -با هماتوکسيلين يزيآمرنگپس از  شدههيتهي مقاطع بافت

 و مورد ارزيابي قرار گرفتند. يزيآمرنگ

درصد با استفاده از  ۱۰در فرمالين  شدهتيتثباز بافت بيضه 
 Tissue Processor با استفاده از دستگاهرايج، پاساژ بافت  يهاوهيش

 ۵با ضخامت  يدرپيپهاي ، برشيشناسبيآسو تهيه مقاطع 
از هر  درمجموعبرش يک مقطع و  ۱۰و از هر  شدهآمادهميکرون 

ائوزين تهيه گرديد.  -هماتوکسيلين يزيآمرنگمقطع با  ۳نمونه 
  ميکروسکوپي انجام گرفت. يهايسپس بررس



و همکاراننوشين يزدانی   صحرايي هايموش بيضه هيستولوژيک تغييرات و اسپرماتوژنز پارامترهاي بر وراآلوئه هيدروالکلي عصاره تأثير

٧٢٦ 

ي هاسلولاز شمارش تعداد  آمدهدستبهاعداد خام 
ن اسپرماتوگوني، اسپرماتوسيت، اسپرماتيد، سرتولي، و ميانگي

صورت ميانگين و به SPSS-20افزار توسط نرمي اليديگ هاسلول
وزيع تييد نرمال بودن تأپس از  و انحراف معيار نمايش داده شدند

 از طريق آناليزاسميرنوف  -با کمک آزمون کولموگراف هاداده

- معني .آماري قرار گرفتند ليوتحلهيتجزو مورد  طرفهکيواريانس 
 نيهمچن در نظر گرفته شد. ۰۵/۰ها در سطح داري اختالف داده

 بر اساسميزان بلوغ اسپرماتوژنز بر اساس اسکوربندي جانسون و 
 جدول زير انجام گرديد.

 )۱۰جانسون (ارزيابي بلوغ اسپرماتوژنز بر اساس اسکوربندي نحوه  ):۲جدول (
  کامل و توبول کامل يياسپرم زا -۱۰
  نامرتب يالوله وميتلياپ يول ررسيد دياسپرمات ياديتعداد ز -۹
  ررسيد ديفقط چند اسپرمات -۸
  هياول يدهاياز اسپرمات يارياما بس ررس،يد يدهايبدون اسپرمات -۷
  دياختالل در انتشار اسپرمات د،يزودرس، توقف اسپرماتوژنز در مرحله اسپرمات ديچند اسپرمات -۶
  ها تياز اسپرماتوس ياريبس ديبدون اسپرمات -۵
  هياول تيتوقف اسپرماتوژنز در مرحله اسپرماتوس ت،ياسپرماتوس يتعداد کم -۴
  ييفقط اسپرم زا -۳
  يسرتول يهاسلولفقط  نده،يبدون سلول زا -۲-۲
  اسکلروز توبوالر ،يسلول سرتول اي ندهيزا عدم سلول-۱

  هاافتهي
ي اسپرماتوگوني هاسلولنتايج مربوط به ميانگين تعداد 

 مورد بررسي: يهاگروهدر 
توکي  Post hocو  ANOVAآزمون پارامتري  استفاده ازبا 

 ي اسپرماتوگونيهاسلولدار مربوط به ميانگين تعداد اختالف معني

اختالف -۱نمودار  مختلف بررسي شد. با توجه به يهاگروهدر 
گروه رژيم غذايي پرچرب نسبت به  کنندهافتيدردار بين گروه معني

) P<0.05در سطح ( (600mg/kg)با دوز  وراآلوئهکنترل و گروه 
 مشاهده شد.

 مورد بررسي يهاگروهاسپرماتوگوني در  يهاسلولميانگين تعداد  ):۱(نمودار 



۱۴۰۰ دی، ۱۰، شماره ۳۲دوره   مجله مطالعات علوم پزشکي

٧٢٧ 

ي اسپرماتوسيت هاسلولنتايج مربوط به ميانگين تعداد 
  مورد بررسي: يهاگروهدر 

توکي  Post hocو  ANOVAآزمون پارامتري  استفاده ازبا 
 ي اسپرماتوسيتهاسلولدار مربوط به ميانگين تعداد اختالف معني

دار بين گروه معني اختالف .مختلف بررسي شد يهاگروهدر 
گروه کنترل و گروه رژيم غذايي پرچرب نسبت به  کنندهافتيدر

 مشاهده) P<0.05سطح ( ) در٦٠٠و  mg/kg٣٠٠با دوز  وراآلوئه
  .شد

 مورد بررسي يهاگروهي اسپرماتوسيت در هاسلولميانگين تعداد  ):۲(نمودار 

ي اسپرماتيد در هاسلولنتايج مربوط به ميانگين تعداد 
  مورد بررسي: يهاگروه

توکي  Post hocو  ANOVAآزمون پارامتري  استفاده ازبا 
در  ي اسپرماتيدهاسلولدار مربوط به ميانگين تعداد اختالف معني

دار بين گروه معني اختالف مختلف بررسي شد. يهاگروه
گروه کنترل و گروه رژيم غذايي پرچرب نسبت به  کنندهافتيدر

 مشاهده) P<0.05( سطح ) در٦٠٠و  ٣٠٠(mg/kg دوزبا  وراآلوئه
  .شد

 مورد بررسي يهاگروهي اسپرماتيد در هاسلولميانگين تعداد  ):۳(نمودار  



و همکاراننوشين يزدانی   صحرايي هايموش بيضه هيستولوژيک تغييرات و اسپرماتوژنز پارامترهاي بر وراآلوئه هيدروالکلي عصاره تأثير

٧٢٨ 

ي سرتولي در هاسلولنتايج مربوط به ميانگين تعداد 
  مورد بررسي: يهاگروه

توکي  Post hocو  ANOVAپارامتري  از آزموناستفاده با 
در  ي اسپرماتيدهاسلولمربوط به ميانگين تعداد  دارمعنياختالف 

ي دارمعنيتغيير  ۴نمودار مختلف بررسي شد. با توجه به  يهاگروه
مورد بررسي مشاهده  يهاگروهدر  ي سرتوليهاسلولدر ميانگين 

 نشد.

 مورد بررسي يهاگروهسرتولي در  يهاسلولميانگين تعداد  ):۴(نمودار 

هاي صحرايي نر بالغ نژاد ويستار. مورد بررسي موش يهاگروهدر 
ها با ميانگين" رسم شده است. داده ±صورت "انحراف معيار ها بهداده

 توکي Post hocو  ANOVAاستفاده از آزمون پارامتري 
 دار نسبت به گروه کنترلاختالف معني شده است. ليوتحلهيتجز

 .ديده نشد

 يهاگروهي ليديگ در هاسلولنتايج مربوط به ميانگين 
  مورد بررسي:

توکي  Post hocو  ANOVAآزمون پارامتري  استفاده ازبا 
 يهاگروهدر  ي ليديگهاسلولدار مربوط به ميانگين اختالف معني

رژيم  کنندهافتيدردار بين گروه اختالف معني مختلف بررسي شد.
 دوزبا  وراآلوئهگروه کنترل و گروه غذايي پرچرب نسبت به 

mg/kg)( در سطح) ٦٠٠و  ٣٠٠P<0.05 (شد مشاهده. 

 مورد بررسي يهاگروهي اليديگ در هاسلولميانگين تعداد  ):۵(نمودار 



۱۴۰۰ دی، ۱۰، شماره ۳۲دوره   مجله مطالعات علوم پزشکي

٧٢٩ 

نتايج مربوط به ارزيابي بلوغ اسپرماتوژنز بر اساس 
  مورد بررسي: يهاگروهاسکوربندي جانسون در 

کروسکال واليس اختالف پارامتري ناآزمون  استفاده ازبا 
مختلف  يهاگروهدار مربوط به ميانگين نمره جانسون در معني

دار بين گروه اختالف معني -۶نمودار  با توجه به بررسي شد.
گروه کنترل و گروه رژيم غذايي پرچرب نسبت به  کنندهافتيدر

  .شد مشاهده) P<0.05( سطح ) در٦٠٠و  (mg/kg دوزبا  وراآلوئه

  مورد بررسي يهاگروهنتايج مربوط به ارزيابي بلوغ اسپرماتوژنز بر اساس اسکوربندي جانسون در  ):۶(نمودار 

)مورد يهاگروهو اليديگ در  ي اسپرماتوگوني، اسپرماتوسيت، اسپرماتيد، سرتوليهاسلولنتايج مربوط به ميانگين تعداد ): ١( جدول
ي هاسلولگروه

اسپرماتوگوني

ي هاسلول

اسپرماتوسيت

ي هاسلول

اسپرماتيد

ي هاسلول

 سرتولي

ي هاسلول

اليديگ 

۸/۱۰۲کنترل ± ۲۲/۶ * ۶/۲۷۲ ± ۱۴/۱۹ * ۰۰/۳۳۲ ± ۱۳/۳۸ * ۰۰/۲۷ ± ۱۷/۲  ۲۰/۲۸ ± ۳۷/۲ * 

H.F.D۰۰/۶۶ ± ۸۴/۳  ۸/۱۶۹ ± ۰۱/۱۹  ۶۰/۱۳۰ ± ۲۸/۱۲  ۲۰/۲۳ ± ۷۳/۰  ۶۰/۱۳ ± ۷۴/۰  

H.F.D+A.VERA150۴/۷۴ ± ۱۶/۴  ۸/۲۳۲ ± ۹۲/۱۶  ۴۰/۱۹۲ ± ۳۷/۲۷  ۲۰/۲۵ ± ۶۸/۱  ۴۰/۱۷ ± ۸۳/۲  

H.F.D+A.VERA300۰۰/۸۵ ± ۵۹/۴  ۰۰/۲۵۲ ± ۲۷/۱۲ * ۸/۲۹۲ ± ۸۸/۳۴ * ۴۰/۲۵ ± ۱۶/۱  ۲۰/۲۵ ± ۲۰/۳ * 

H.FD+A.VERA600۸/۱۰۱ ± ۴۲/۷ * ۴/۲۵۸ ± ۲۱/۲۲ * ۴۰/۳۲۷ ± ۸۱/۱۵ * ۶۰/۲۶ ± ۰۰/۳  ۸۰/۲۷ ± ۲۴/۱ * 

رژيم غذايي پرچرب  کنندهافتيدردار بين گروه اختالف معنيي دهندهنشان عالمت *نشان داده شده است.  Mean±SEMصورت به هاداده
.باشديم) P<0.05در سطح ( هاگروهنسبت به ساير 



و همکاراننوشين يزدانی   صحرايي هايموش بيضه هيستولوژيک تغييرات و اسپرماتوژنز پارامترهاي بر وراآلوئه هيدروالکلي عصاره تأثير

٧٣٠ 

 بافت بيضه: هيستولوژي مربوط به نتايج
 فتوميکروگراف بافت بيضه گروه کنترل:

 ييبه ترتيب با بزرگنما Cو  A، B ريتصاوائوزين  –شده با هماتوكسيلين يزيآمرنگفتوميكروگراف بافت بيضه در گروه كنترل  ):۱(کل ش
 ×۴۰۰، و ۱۰۰

ي اسپرماتوگوني، هاسلولها مملو از توبول و شودينمتغيير پاتولوژيکي مشاهده  گونههيچي زاينده طبيعي و هاسلولها و توبول -۱ يردر تصو
باشند.اسپرماتوسيت، اسپرماتيد و اسپرم مي

 :(HFD)فتوميکروگراف بافت بيضه گروه 

ائوزين  –شده با هماتوكسيلين  يزيآمرنگ) H.F.Dرژيم غذايي پرچرب ( کنندهافتيدرفتوميكروگراف بافت بيضه در گروه   ):۲(کل ش
× ۴۰۰، و ۱۰۰به ترتيب با بزرگنمايي  Cو  A، B يرتصاو

هاي خالي ي زاينده و وجود توبولهاسلولکاهش شديد تعداد 
عالمت پيکان) بيانگر اختالل در روند اسپرماتوژنز ( يداسپرماتوزوئاز 

باشد همچنين در فضاي بينابيني کاهش تعداد يمو اسپرميوژنز 
  باشد.يممشخص  وضوحبهي ليديگ هاسلول



٧٣١ 

 :mg/kg ۱۵۰با دوز  وراآلوئه+ عصاره هيدروالکلي  (HFD)فتوميکروگراف بافت بيضه گروه 

 mg/kg ۱۵۰با دوز  ورائهآلوعصاره هيدروالکلي +)H.F.Dرژيم غذايي پرچرب ( کنندهافتيدرفتوميكروگراف بافت بيضه در گروه   ):۳(کل ش
 ×۴۰۰و  ۱۰۰به ترتيب با بزرگنمايي  Cو  A، B يرتصاو ائوزين –شده با هماتوكسيلين  يزيآمرنگ

 mg/kgدوز عصاره هيدرواتانلي آلوورا با  ريتأثعدم  دهندهنشان، هاتوبولي زاينده (عالمت پيکان)، وجود نقاط خالي داخل هاسلولکاهش تعداد 
.باشديمبر بافت بيضه  ۱۵۰

 :mg/kg 300با دوز  وراآلوئه+ عصاره هيدروالکلي  (HFD)فتوميکروگراف بافت بيضه گروه 

 mg/kgورا با دوز ئهعصاره هيدروالکلي آلو+)H.F.Dرژيم غذايي پرچرب ( کنندهافتيدرفتوميكروگراف بافت بيضه در گروه   ):۴(کل ش 
 ×۴۰۰و  ۱۰۰به ترتيب با بزرگنمايي  Cو  A، B يرتصاو ائوزين–شده با هماتوكسيلين  يزيآمرنگ ۳۰۰

 رسد.ميکروسکوپي کاسته شده و روند اسپرماتوژنز تا حدودي نرمال به نظر ميدر اين گروه از ضايعات 

 دوره ۳۲، شماره ۱۰، دی ۱۴۰۰مجله مطالعات علوم پزشکي 



و همکاراننوشين يزدانی   صحرايي هايموش بيضه هيستولوژيک تغييرات و اسپرماتوژنز پارامترهاي بر وراآلوئه هيدروالکلي عصاره تأثير

٧٣٢ 

 :mg/kg 600با دوز  وراآلوئه+ عصاره هيدروالکلي  (HFD)فتوميکروگراف بافت بيضه گروه 

 mg/kgورا با دوز ئهعصاره هيدروالکلي آلو+)H.F.Dرژيم غذايي پرچرب ( کنندهافتيدرفتوميكروگراف بافت بيضه در گروه   ):۵(کل ش 
 ×۴۰۰و  ۱۰۰ ييبه ترتيب با بزرگنما Cو  A، B يرتصاو ائوزين –شده با هماتوكسيلين  يزيآمرنگ ۶۰۰

نسبت  سازاسپرم يهاي زاينده و نرمال شدن روند اسپرماتوژنز و همچنين کاهش چشمگير چروکيدگي لولههاسلولدر اين گروه افزايش تعداد 
ي زاينده هاسلولورا با دوز حداکثر از تخريب ئه. بنابراين عصاره هيدروالکلي گياه آلوشودميرژيم غذايي پرچرب مشاهده  کنندهافتيدربه گروه 

 است. کردهجلوگيري 

  بحث
نتايج اين مطالعه نشان داد که رژيم غذايي پرچرب باعث کاهش 

ي اسپرماتوگوني و اسپرماتوسيت و هاسلول داري در ميانگينمعني
رژيم غذايي  کنندهافتيدردر گروه ي اليديگ هاسلولو اسپرماتيد 

 کهيدرحال. ديمشاهده گردنسبت به گروه کنترل  (H.F.D)پرچرب 
ي هاسلول داري در ميانگينباعث افزايش معني وراآلوئهعصاره ژل 

در ي اليديگ هاسلولو اسپرماتوگوني و اسپرماتوسيت و اسپرماتيد 
نسبت به  وراآلوئههمراه با  رژيم غذايي پرچرب کنندهافتيدرگروه 

گروه رژيم غذايي پرچرب شد. همچنين نتايج هيستوپاتولوژيک در 
اين مطالعه نشان داد که رژيم غذايي پرچرب باعث بروز ضايعات 

شود. در فتوميکروگراف بيضه ميميکروسکوپي در ساختار بافتي 
شديد رژيم غذايي پرچرب کاهش  کنندهافتيدربافت بيضه در گروه 

ي خالي از اسپرماتوزوئيد هاتوبولي زاينده و وجود هاسلولتعداد 
بعالوه  باشد.اسپرماتوژنز و اسپرميوژنز مي بيانگر اختالل در روند

 يهاسلولها، احتقان و پرخوني و کاهش تعداد چروکيده شدن توبول
سيب به بافت آ دهندهها نشانتوبول زاينده، وجود نقاط خالي داخل

فتوميكروگراف بافت بيضه در گروه در  کهيدرحالباشد. بيضه مي
دوز  ورا بائههيدروالكلي آلو صاره+ عرژيم غذايي پرچرب کنندهافتيدر

ي زاينده و نرمال هاسلولافزايش تعداد گرم/کيلوگرم ميلي ۶۰۰

چروکيدگي  روند اسپرماتوژنز و همچنين کاهش چشمگيرشدن 
رژيم غذايي پرچرب  کنندهافتيدرنسبت به گروه  سازاسپرمهاي لوله

را با دوز حداکثر وئههيدروالکلي گياه آلو مشاهده شد. بنابراين عصاره
. در راستاي نموده استي زاينده جلوگيري هاسلولاز تخريب 

رژيم پرچرب بر دستگاه ادراري و تناسلي  يرمطالعاتي که در مورد تأث
پرچرب بر دستگاه  ميرژ يرکه در مورد تأث يمطالعات يدر راستا انجام
انجام  ۲۰۲۰که در سال  يادر مطالعه ميانجام داد يو تناسل يادرار

باعث  تواننديم کايليبه همراه نانو ذرات س HFD ديشد مشخص گرد
 يعيرطبينرخ اسپرم غ شيتحرک و غلظت اسپرم و افزا زانيکاهش م

، کاهش تعداد ضهيب به ساختار بيباعث آس نيشوند همچن
 ريو تأث ATP زانيو تعداد اسپرماتوبالست، کاهش م ومياسپرماتوگوون

که اين يافته با مطالعه  شوند ضهيب در وزيم کنندهميتنظ عوامل در
  .)۱۱دارد (خواني ما هم

مادر بر بلوغ  وزناضافه يرگاالرزا و همکاران تأث ۲۰۱۹ در سال
کردند و مشخص شد  يبررس ييفرزندان نر در موش صحرا يجنس

و  ديچرب تعداد اسپرماتوزوئ يبا غذا شدههيتغذفرزندان مادران 
سلول  يتعداد کمتر نيکمتر و همچن گيديل يهاسلول

، ني. عالوه بر ادارندنسبت به گروه کنترل  يو سرتول اياسپرماتوگون
و تحرک  يعيطب ياسپرم را با مورفولوژ يهاسلولاز  يتعداد کمتر
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و روند  سازاسپرم وميتليدر اپ يراتييو تغگذاشتند  شياسپرم به نما
مادر  وزناضافهکه  دهدينشان م جينتا نيشد. ا دهيد کياسپرماتوژن

، که احتماًال گذارديم ريفرزندان پسر تأث دمثليتول ييبر توانا شدتبه
شود يم دمثليتولو کاهش زودرس دوره  ينابارور طيمنجر به شرا

در مطالعه حاضر نيز گوياي  (HFD)ي بافتي گروه هانمونهبررسي بر 
  .)۱۲است (همين مطلب 

انجام گرفت مشخص شد  ۲۰۱۶ي که در سال امطالعهدر 
 ريو عملکرد اسپرم تأث تيفيبر ک ييغذا ميچرب رژ يدهاياس
پرچرب، با اختالل در  ييغذا ميرژ کيتفاده از گذارند. اسيم

اما  .شودياسپرم م تيفيگامت، باعث کاهش ک يانرژ سميمتابول
 ميدر رژ١و روغن کريل  تونيزروغنمانند چرب  يدهايمکمل اس

خود در بهبود  نوبهبهاسپرم و  يانرژ سميمتابول ليدر تعد ييغذا
پرچرب استفاده  ييغذا ميبود که از رژ ييهاموشاسپرم در  تيفيک
 .)۱۳داشت (ير مثبت تأثکردند يم

ام انجتوسط راهويي و همکاران  ۲۰۱۸اي که در سال در مطالعه
 گرم درميلي ۲۰۰و  ۱۰۰با  وراآلوئهتجويز ژل گرديد مشخص شد 

کيلوگرم در روز از تجمع بافت چربي جلوگيري کرده و ديس 
ورا از ه، آلوئجهيدرنتکند. اکسيداتيو را اصالح ميليپيدمي و استرس 

اقي و طريق نقش محافظتي در برابر تغييرات متابوليکي مرتبط با چ
ورا ئهآلوعصاره ژل اکسيداني، تجمع چربي را کاهش داد. اثرات آنتي

ي ليپوليز چربي و پيشگيري از تغييرات متابوليک يسازفعالدر 
 ).۱۴،۱۹ي دارد (مرتبط با چاقي، پتانسيل زياد
باعث کاهش  وراآلوئه، کمپلکس ابتيدر افراد چاق مبتال به د

 نيمقاومت به انسول و کاهشکاهش توده چربي بدن وزن بدن، 
  .)۱۸( شوديم

است  ٢ترکيب اسمانانمربوط به  وراآلوئهگياه  اثرات مفيداين 
در  به شکل اليگوساکاريدها روده تخريب و هاييکه توسط باکتر

، چند ينعالوه به را .)۱۵شود (آيد که مانع جذب گلوکز روده ميمي
مسئول  تنهانهعمدتًا  اسمانان استيل از يهاگروهمطالعه نشان داد که 

بلکه ، هاي ديگر زيستي هستندبا مولکول برهمکنش اين ترکيببراي 
از ديگر ترکيبات فعال زيستي در سراسر  انتقالفعال کردن  در

-۱۵در روده کاربرد دارند ( هاآنافزايش جذب آب  و اپيتليوم روده
۱۷(.  

ورا حاوي غلظت بااليي از ترکيبات آنتراکينون و هايي آلوئهبرگ
عنوان غذايي با چندين خاصيت مفيد . اين ژل بههستندشفاف  يژل

، ضد باکتري و ترميم روسيضدو، دانياکسيآنت، ضدالتهاب ازجمله

1- krill oil
اطالق  سخت پوستان  از Euphausiace  راسته به که است نامي کريل -۱

  .دارند ميگو شود که ظاهري همچونمي

چربي،  دهندهکاهشاثرات  ورا،آلوئه اثراتشود. ساير زخم استفاده مي
. )۱۹فشارخون، ضد ديابت، ضد چاقي و محافظت از قلب است (

است  يدانياکسيآنتي و ضدالتهاباحتماًال به دليل همين خصوصيت 
هاي بافتي کاهش و بهبود آسيب وراآلوئهکه پس از مصرف دوزهاي 
کننده عصاره تهاي مورد آزمايش دريافناشي از التهاب در نمونه

  .حاضر مشاهده شددر مطالعه  وراآلوئه

  گيرينتيجه
نتايج اين مطالعه نشان داد که رژيم غذايي پرچرب کاهش 

و  ي اسپرماتوگوني و اسپرماتوسيتهاسلول داري در ميانگينمعني
يي رژيم غذا کنندهافتيدردر گروه اليديگ  يهاو سلولاسپرماتيد 

 کهيدرحال. ديمشاهده گردبه گروه کنترل  نسبت (H.F.D)پرچرب 
ي هاسلول در تعدادداري افزايش معنيورا باعث عصاره ژل آلوئه

ي اليديگ در هاسلولاسپرماتوگوني و اسپرماتوسيت و اسپرماتيد و 
داري ي سرتولي تغيير معنيهاسلولو در تعداد . بيضه ايجاد کرد

 ايجاد نکرد.
  آينده:پيشنهادهايي جهت مطالعات 

صاره عما در اين مطالعه موفق به ارزيابي همه موارد و اثرات  
بررسي موارد  جهتنيازاگاه تناسلي ادراري نشديم تدس آلودئه ورا بر

 کنيم.يمزير را به ساير محققين پيشنهاد 
 بر  وراآلوئه يدرواتانليعصاره ه کيستوپاتولوژياثرات ه يبررس

 ماريتحت ت ييصحرا يهادر موش هيکل يهاسلولفراساختار 
  يالکترون کروسکوپيپرچرب توسط م ييغذا ميبا رژ

 بر  وراآلوئه يدرواتانليعصاره ه کيستوپاتولوژياثرات ه يبررس
 ماريتحت ت ييصحرا يهادر موش ضهيب يهاسلولفراساختار 

  يالکترون کروسکوپيپرچرب توسط م ييغذا ميبا رژ
 يهاژن انيبر ب وراآلوئه يدرواتانلياثرات عصاره ه يبررس 

با  ماريتحت ت ييصحرا يهادر موش دانياکسيآنت هاييمآنز
  پرچرب ييغذا ميرژ

  يتشکر و قدردان
 تيموردحماالمللي در پروتکل اين تحقيق بر اساس قوانين بين

   يرازشاز حيوانات تنظيم و در کميته اخالق دانشگاه آزاد اسالمي 
به تصويب  IR.IAU.SHIRAZ.REC.1399.016  تحت شماره

دانند از معاونت پژوهشي دانشگاه نويسندگان بر خود الزم مي رسيد.
هاي مالي طرح تقدير آزاد اسالمي واحد شيراز به جهت تأمين هزينه

 .و تشکر نمايند

2 Acemannan 
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Abstract 
Background & Aims: Diseases caused by high-fat diets and obesity are now recognized as a health 
problem. The aim of this study was to evaluate effect of aloe Vera hydroalcoholic extract on 
spermatogenesis parameters and tissue structure of testis of rats fed with a high-fat diet. 
Materials & Methods: 40 adult male Wistar rats were randomly divided into 5 groups (control group 
(Con), control group fed with a high-fat diet (HFD), and experimental groups 1 to 3 (HFD +150 mg aloe 
Vera, HFD +300 mg aloe Vera, and HFD + 600 mg aloe Vera). High-fat emulsion and three doses of 
aloe Vera were administered orally for 60 days. Finally, after dissection and preparation, testicular tissue 
was examined histopathologically. The number of spermatogonia, spermatocytes, spermatids, Sertoli, 
and Leydig cells was counted. Data were analyzed by SPSS software and the means were compared 
using ANOVA and Post hoc Tukey's test at 0.05%. 
Results: The results showed a significant decrease in mean of spermatogonia, spermatocytes, 
spermatids, and Leydig cells in the group receiving a high-fat diet (HFD) compared to the control group. 
Aloe Vera extract significantly increased the number of sex cells in the testis. Increasing the dose of 
aloe Vera to 600 mg/kg further improved histopathological tissue damage. 
Conclusion: The results of study showed that the hydroalcoholic extract of aloe Vera in mice fed with 
a high-fat diet significantly reduces the risk of pathological tissue damage in testes and increases fertility 
by increasing the number of sex cells. 
Keywords: Aloe Vera, hydroalcoholic extract, High fat diet, Spermatogenesis, testis 
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