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  رنده نور یه گیال يعصاره آلوئه ورا رو ینیزبیر یبررس
  ت با متانولیبعد از مسموم

  
  *3ياری، آرش اسفند1، الهام زارع نژاد1مردخوشنود ي، مهد1زارع نژاد ی، عل2يریام ی، عل1انیمحمدرضا بهرام

 

کازرون،  ،یدانشگاه آزاد اسالمواحد کازرون، ، یمپزشکگروه دا 2،رانیفسا، فسا، ا یر، دانشگاه علوم پزشکیر واگیغ يها يماریقات بیمرکز تحق1
   کازرون، ایران ، یدانشگاه آزاد اسالم  ،واحد کازرون ،یگروه علوم پایه دامپزشک 3 ران،یا

  21/7/1394 :رشیخ پذیتار              18/5/1394: خ وصولیتار
  دهیچک
  

هدف از  .است یابتیو ضد د یالیباکتر ی، آنتیدانیاکس یاثرات آنت يورا دارا وئهآل .ه چشم استیاز شبک یمهم رنده نورقسمتیه گیال :نه و هدفیزم
کننده عصاره آلوئـه ورا   يریت با متانول و اثرات جلوگیر مسمومیثأنر تحت ت ییصحرا يها رنده نور در موشیه گیال ینیزبیر ین مطالعه، بررسیا

  .بودت با متانول یبر مسموم
  

ت با یمسموم ت با متانول ویمسموم کنترل، ؛ییتا 10سه گروه  درستار ینر نژاد و ییموش صحراسر  30 يبر رو ین مطالعه تجربیا :یروش بررس
ق یزرله تیوسه ت با متانول بیمسموم .شد انجام روز،30به مدت  لوگرمیگرم بر ک یلیم 400 زانیورا به م عصاره آلوئه یدهان افت کنندهیدر متانول و

ک بـه  یـ ه چشـم نزد یشـبک  ها خارج شـده و  چشم ش،یان آزمایدر پا .روز انجام گرفت 30به مدت لوگرم یگرم بر ک 4 زانیمتانول به م یداخل صفاق
ثابـت شـده و در    درصـد  1د یوم تتراکسیه با بافر شستشو و در اسمیبافت شبک. دشغوطه ور  درصد 4د یدر گلوتر آلدئ و جدا شده یینایسک بید

ها  از قالب ،بعد .شدند يریگ ن خالص قالبین قرار گرفته و در رزید و رزیلن اکسایبافتها در مخلوط پروپ ،پسس. شدند يریدرجات مختلف الکل آبگ
 يآنووا يآمار يها داده ها با آزمون .مطالعه شدند ينور شن ویترانس م یالکترون يها کروسکوپیم لهیبه وس ه ویمه نازك و نازك تهین يها برش

  .ل شدندیتحل و هیتجز یک طرفه و توکی
   
فقـدان قطعـه    .نشـان داد را ت بـا متـانول   یسه با گروه مسـموم یدر مقا متانولـ    ک در گروه آلوئه ورایکاهش آشکار اثرات پاتولوژ ،جینتا :ها افتهی

 ،یود قطعه خـارج فقدان محد ،اما. ده شدندیت با متانول دیکنوزه در گروه مسمومیره و پیت يها و هسته یاد در قطعه داخلیواکوئله شدن ز ،یخارج
ه یـ ک نشان داد که ضـخامت ال یمشاهدات مورفومتر .دیمتانول مشاهده گردـ ره در گروه آلوئه ورایت يها و هسته یواکوئله شدن کم در قطعه داخل

ه در یـ ن الیـ کاهش ضـخامت ا . داشته است یکم یلیمتانول کاهش خـ ت با متانول کاهش داشته و در گروه آلوئه وراینور در گروه مسموم هرندیگ
رنده نور نسـبت بـه   یه گیمتانول کاهش ضخامت ال ـاما در گروه آلوئه ورا ،دار با گروه کنترل بود یاختالف معن يگروه مصرف کننده متانول دارا

  .دار بود یگروه کنترل فاقد اختالف معن
   

  .رنده نور را بهبود دهدیه گیب به الیتواند آس یلوئه ورا مرنده نور شده و آیه گیب به الین مشاهدات نشان دادکه متانول باعث آسیا :يریگ جهینت
  

  آلوئه ورا ،متانول ،رنده نوریه گیال: يدیکل يها واژه
  

  کازرون، ایران ، یدانشگاه آزاد اسالم ،واحد کازرون ،یگروه علوم پایه دامپزشک، کازرون ،ياریآرش اسفند : سنده مسئولینو*
Email:esfandiari.arash@gmail.com 
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   مقدمه

خاص که به  يرنگ با بو یاست ب یتانول الکلم
ــام  ــوب ن ــل چ ــ  الک ــناخته م ــود یش ــا. ش ــل در ی ن الک

خ و پـاك  یـ ع ضـد  ی، مـا یحالل رنـگ، ورنـ   يها بیترک

گـر مـورد   یب دیو ده ها ترک يا شهیش يها کننده حفاظ

 یقابـل تـوجه   یولـ  ،متانول در مقدار کم. استفاده دارد

ز مصـرف  شود کـه بعـد ا   یافت می یدر مشروبات الکل

از متـانول   یصـ یقابل تشخ ین مواد، سطح خونیاد ایز

ق یـ ت بـا متـانول از طر  یخطر مسموم. دیآ یبه دست م

چشم یکـی   .وجود دارد یو پوست ی، استنشاقیخوراک

باشد، که عمل دیـدن بـه عهـده      یماز اعضاي مهم بدن 

در سیستم بینـایی   یماین عضو بوده و شبکیه نقش مه

الیـــه  ؛ن الیـــه از جملـــهیشـــبکیه شـــامل چنـــد. دارد

ــه رنــگ ــه ســلول دان اي و  هــاي اســتوانه اي شــبکیه، الی

اي  مخروطی، غشاي محدود کننده خارجی، الیه هسـته 

اي داخلـی،   اي خارجی، الیـه هسـته   خارجی، الیه شبکه

اي داخلی، الیه سلولی گانگلیونی، الیه الیـاف   الیه شبکه

 در. عصبی بینایی و غشاي محدود کننده داخلی اسـت 

این میان بخش بینایی شـبکیه، دو نـوع سـلول گیرنـده      

 .اي و مخروطـی دارد  هـاي اسـتوانه   نور به نـام سـلول  

 گونه 400ياراد و اسهیلیل خانواده از یاهیگ ورا آلوئه

ــت ــا ژل .)1(اس ــگ نی ــاوي اهی ــویآم ح ــ ن  دها،یاس

 ،)2(هـا  نیگنـ یل ،هـا  هورمـون  هـا،  میآنـز  ،)1(ها نونیآنتراک

 هـــا، اســـترون هـــا، نیســـاپون ،چـــرب يدهایاســـ

  .اسـت  هـا  نیپـروتئ و هـا  نیتـام یو انواع دها،یساکار یپل

 در آن کـاربرد  مـورد  در متعـددي  يها قیتحق نیچن هم

 از .)2ــ 7(اسـت  شـده  انجـام  هـا  مـاري یب انـواع  درمان

 تیخاصـ  بـه  تـوان  یمـ  ورا آلوئـه  خـواص  نیتـر  مهـم 

ــدتومور ــدقارچ ،)8(ضـــ ــدالتهاب ،)9(ضـــ  ،)10(ضـــ

ــدزخم ــدد ،)11(ضـ ــ ،)12(ابتیضـ ــت تحریخاصـ ک یـ

 ،)14(الیـــــباکتر یآنتـــــ تیخاصـــــ ،)13(یکننـــــدگ

 یدفـاع  سـتم یس کننـده  تیـ تقو و )15(دانیاکسـ  یآنتـ 

د یـ سـبب کـاهش تول  ورا  آلوئـه  .کـرد  اشـاره  ،)16(بدن

ــال ــدن   رادیک ــیژن در ب ــاي آزاد اکس ــه ــود یم . )17(ش

 يهـا  را دربرابـر اسـترس   بـدن  یعـ ین دفـاع طب یچنـ  هم

ــ ــیداتیاکس ــه و ب ــزایوس ــدار و فعال ش دریله اف ــمق ت ی

 ،يبدن مثل کاتاالزکبد یعیطب یدانیاکس یآنت يها میآنز

ــموتازیددیسوپراکس ــوکز  )3(ســ ــفات د 6وگلــ  يفســ

در اثرات تخریبی متـانول   .).18(برد یدروژناز باال میه

دوبینــی، تــرس از نــور، احســاس دیــدن جــاد یاچشــم 

طوفان برفی، تاري دید، کاهش میدان بینـایی و کـوري   

ن محققان اعالم کردند که متـانول  یچن هم .)19(باشد می

ن مـاده بـه نوبـه    یـ ک شده و اید فرمیش اسیباعث افزا

جـاد  یو ا کـرده  يریها جلـوگ یتوکندریت میخود از فعال

و  يعـالوه مـور  ه بـ  .)20(کنـد  یو اسـترس مـ  یداتیاکس

ر یثأه چشـم تحـت تـ   یشـبک  ینیزبیهمکاران با مطالعه ر

ها در  يتوکندریمتورم  ب ویان کردند که تخریمتانول ب

و یداتیجـاد اکسـ  یرنده نوراتفاق افتاده و سـبب ا یه گیال

و همکـاران   ياریاسفند یاز طرف ).21(شود یاسترس م

در اثـر مصـرف    ،رنـده نـور  یه گیـ اظهار داشـتند کـه ال  

پخش  ،یمتعدد به قطعه خارج يها بیآس يمتانول دارا

                                                             
1-Anthraquinone 
2-Lignin   
3-Super oxide dismutase  
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کنـوزه  یپ يها  و هسته یشدن ونامنظم شدن قطعه داخل

بـا   ).22(بوده اسـت  یخارج يا ه هستهینس در الوکاند

ــ  ــرات آنت ــه اث ــه یدانیاکســ یتوجــه ب جــاد یورا و ا آلوئ

و  یمحـافظت اثرمتـانول،   لهیبـه وسـ  و استرس یداتیاکس

ــا یدرمــان ــگ نی ــانول در  ی اه برمســمویت ناشــی از مت

 یکروسـکوپ الکترونـ  یله میبـه وسـ  شبکیه چشـم رت  

  . بود يشن و نوریترانس م
  

 یبررسروش 

نر  یشگاهیسرموش آزما 30 ازمطالعه ن یادر 

سن  گرم و 200± 2  یوزن يدر محدوده  ستارینژاد و

ــه  8 ــتفادههفت ــد اس ــاتیح .ش ــز وان ــات یتحق از مرک ق

 .دشـ ه یـ فسـا ته  ینشـگاه علـوم پزشـک   دا یشگاهیآزما

گـراد   یدرجه سـانت  23± 2 در درجه حرارت  موش ها

 یکیساعت تار12 و ییساعت روشنا12 ينوردوره  با

صـبح   8ساعت  از يبا درنظر گرفتن شروع دوره نور

ــرا در ــیط طبیش ــرژ و یع ــذای ــاق   ییم غ ــال در ات نرم

ه غــذا بــ آب و .شــدند يوانــات نگهــداریمخصــوص ح

 .وانــات قــرار گرفــتیار حیــنامحــدود در اختصــورت 

 .ه شـد یـ کارخانه دام پـارس ته  خوراك آماده موش از

 ه ایـن مطالعه بـ  آغاز از پیش هفته یک به مدت ها موش

ش یدر تمـام مراحـل آزمـا    .شرایط عـادت داده شـدند  

                    ه یــ بــر پا  یشــگاهیوانــات آزما یاصــول کــار بــا ح  

از  یشگاهیوانات آزمایقانون مراقبت و کار کردن با ح

 یته اخـالق کـار پـژوهش از دانشـگاه آزاد اسـالم     یکم

  . دشت یواحد کازرون رعا

ده یرسـ  ياه برگ ،ه عصاره آلوئه ورایتهجهت 

  نه گلخا اه ازیگ

اه یگ .شدند يداریخر خانه سبز شهرستان فسا

 دییـ أت یـی اهـان دارو یکارشـناس گ له یبه وسموردنظر 

 ياز شستشو و خارج کردن پوسـت سـبز رو   بعد. شد

اه خارج شد و درون مخلـوط  یرنگ گ یم بیپارانش آن،

ــه  ــکــن ب ــی ــوط همگن ــد یک مخل ســپس در  .ل شــدیتب

برها یقرار داده شد تاف) قهیر دقدور د3500(فوژ یسانتر

جداشـده بـا    یـی ه رویال فوژ،یپس از سانتر .جدا شوند

دسـت  ه درصد ب 20ک محلول ی ق شده ویآب مقطر رق

 4 يزمان مصرف در دما دست آمده تاه محلول ب .آمد

قابـل ذکـر    .)23(شـد  يخچال نگهـدار یط یدرجه در مح

 تـر یل یلـ یم 400 ورا اه آلوئـه یلوگرم گیکه از هر کاست 

ه بـ  )گـرم پـودر خشـک آلوئـه ورا     40 يحـاو ( محلول

  .دست آمد

ــیح ــات ب ــورت تصــادفه وان ــه  یص ــروه 3ب  گ

گروه کنترل کـه بـدون تزریـق     ؛م شدندیتقس )ییتا10(

ــ  ــانول و عصــاره آب ــهیــگ یمت ــود اه آلوئ گــروه  ،ورا ب

 4ثیر متانول داخل صفاقی بـا دوز أآزمایشی که تحت ت

 ، )22(ارگرفتنــدروز قر30ر کیلــوگرم بــه مــدت بــگــرم 

ثیر متانول داخل صفاقی بـا  أگروه آزمایشی که تحت ت

  قرار گرفتـه و  روز 30به مدت  گرم در کیلوگرم 4دوز 

ر بـ گرم  میلی 400اه آلوئه ورا با دوز یگ یبا عصاره آب

  .)22و24(درمان شدند زمان هم کیلوگرم

 شـدن  بیهـوش  از بعد ،شیان دوره آزمایدر پا

 80زان یــد بـه م یـ دروکلراین هیق کتـام یـ بـا تزر  هـا  رت

گرم  یلیم 10زان ین به میلوزیلوگرم و زایگرم بر ک یلیم
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هـا بـه    چشـم  یلـوگرم بـه صـورت داخـل صـفاق     یبر ک

 شستشـو  فیزیولـوژي  سـرم  بـا  و خارج صورت کامل

خـارج   زجاجیه مایع و عدسی قرنیه، سپس ،ندداده شد

  درصـد  4 4 گلوتارآلدئیدثابت کننده  در ها چشم د وش

 یینایسک بیک به دینزد ه چشمیآنگاه شبک .گرفتندرقرا

. شستشـو داده شـد   )1(تیـ لیم کاکودیجدا شده و با سد

قرار گرفته و بـا   درصد 1د یوم تتراکسایسپس در اسم

هـا ابتـدا در    نمونـه و  شـد  يریدرجات مختلف الکل آبگ

 و سپس در مخلوط پروپیلین )2(محلول پروپیلین اکسید

و  گرفتـه رزین خالص قرار و رزین و سپس در  اکسید

ه یـ مه نـازك ته ین يها ها برش از قالب. شدندگیري  قالب

 يهـا  ن بلو رنـگ شـده و بـرش   یدیتلوئ يزیآم و با رنگ

. رنـگ شـدند   سرب تراتیل استات و سیورانینازك با 

ــرش ــا ب ــا م ین يه ــازك ب ــه ن ــور یم ــکوپ ن و  يکروس

تــرانس  یکروســکوپ الکترونــینــازك بـا م  يهــا بـرش 

بافـت   یاخت کشور هلند مورد بررسـ پس سیلیشن فیم

  .قرار گرفتند یشناس

شــده بــا اســتفاده از     يآور جمــع  يهــا  داده

یـک  انس یـ ز واریآنـال آمـاري   آزمـون و  SPSSافزار نرم

و تست تکمیلـی تـوکی تجزیـه و  تحلیـل آمـاري       طرفه

   .قرار گرفت

  
   افته های

 رنـده نـور در  یه گیک الیمورفومتر يها همطالع

ه یـ ن ضخامت الیانگیان داد که، ممختلف نش يها گروه

رنــده نــور در گــروه کنتــرل، گــروه مصــرف کننــده یگ

متـانول بـه    ورا  گروه مصـرف کننـده آلوئـه    متانول و

ــترت ــریم 22/80±25/2بیــــ  78/63±31/6، کرومتــــ

کـاهش  . باشـد  یمـ  کرومتـر یم02/79±07/1وکرومتریم

گـروه مصـرف    رنـده نـور در  یه گین ضخامت الیانگیم

، با  p≥05/0دار درحد یاختالف معن يراکننده متانول، دا

 ،بودورا متانول  کنترل و مصرف کننده آلوئه يها گروه

گـروه   رنده نور دریه گین ضخامت الیانگیش میاما افزا

ــه گــروه    ــانول نســبت ب ــه ورا مت ــده آلوئ مصــرف کنن

دار  یاخـــتالف معنـــ يمصـــرف کننـــده متـــانول دارا

)05/0p<(   ــه گــروه کنتــرل، فاقــد اخــتال ف و نســبت ب

مشــــاهدات  ..)1نمــــودار()<05/0p(بــــوددار  یمعنــــ

ه چشـم  یرنـده نـور در شـبک   یه گیـ ال در یکروسکوپیم

 يهـا  هقطعـ  يحاو ،یقطعه خارج ها نشان داد که موش

بــوده و  يا واســتوانه یمخروطــ يهــا ســلول یخــارج

 ،یقطعه داخلـ  .)1ر یتصو(باشد یتراکم نرمال م يدارا

 يهـا  گـان اُر يتوپالسم سلول بوده وحـاو یدر اصل س

 .)3و1ریتصـاو (باشـد  یمـ  يتوکنـدر یازجمله م مختلف،

ــدریم ــا، يتوکن ــدر ا ه ــن الی ــاوی ــه  یکر يه ح ــتا و ب س

 يغشـا  .)3ر یتصو(ده شدندید یضیگرد تا ب يها شکل

ره در یــک خــط تیــز هماننــد یــن یمحدودکننــده خــارج

ــکروســکوپ دیم ــه درحق ده شــد،ی ــت یک ــق  يک ســری

 يا ه هسـته یال ن،یچن هم .است يده نواریاتصاالت چسب

و  یمخروطــ  يهــا  هســته ســلول   يحــاو  ،یخــارج 

ن بـه صـورت   یهتروکرومات يکه دارا بوده، يا استوانه

رنـده نـور در   یه گیـ اما ال ،)2ر یتصو(باشد یپراکنده م

هـا و مـوارد    ینظمـ  یبـ  گـروه مصـرف کننـده متـانول،    
                                                             

1-Sodium cocodylate 
2-Propylen oxide  
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ن یدر ا یقطعه خارج .را نشان داد يک متعددیپاتولوژ

ن یم بود که نشان دهنده از بارکیتراکم بس يگروه دارا

 یقطعه داخلـ  در .)4ریتصو(است یرفتن قطعات خارج

ــدد، يهــا واکوئــل ــ و از یتــورم ســلول متع ــتن یب ن رف

 ،)5و 4ر یتصـاو (ده شـد یها د يتوکندریستاها در میکر

 .دشـ نرمـال مشـاهده    یمحدودکننده خـارج  ياما غشا

از مـرگ   یراتـ ییتغ ن گروه،یدر ا یخارج يا ه هستهیال

کنـوزه را  یکانـدنس وپ  ره،یـ ت يها ازجمله هسته یسلول

ــده   ،)4ر یتصــو(نشــان داد امــا در گــروه مصــرف کنن

 د،یک به حـداقل رسـ  یرات پاتولوژییورا متانول تغ آلوئه

 تراکم نرمـال شـده،   يدارا یقطعه خارج که، يبه طور

 ین رفـتن قطعـات خـارج   یاز ب ها، قسمت یاما در بعض

ن گـروه  یـ ا در یقطعـه داخلـ   .)6ر یتصـو (مشهود بـود 

ن رفـتن  یامـا تـورم سـلول و از بـ     ،واکوئل بوده يدارا

 .)8 و 6ر یتصـاو (ده نشـد یـ هـا د  يتوکندریستا درمیکر

 در .حالـت نرمـال داشـت    یمحدودکننده خـارج  يغشا

ره یـ ت يهـا  هسـته  یکمـ  ز تعدادین یخارج يا ه هستهیال

ده یـ کنـوزه د یپ يها اما هسته د،یوکاندنس مشاهده گرد

 ک دریـ مجمـوع مشـاهدات پاتولوژ   در .)7ر یتصو(نشد

گروه مصرف کننده آلوئه ورا متانول نسبت بـه گـروه   

   .مصرف کننده متانول کمتربود

  

  
  )×2200 ییبزرگنما. (رنده نور در گروه کنترلیه گیال )IS(یقطعه داخل ،)OS(یکروگراف از قطعه خارجیالکتروم: 1ر یتصو

  

  
  )×2200 ییبزرگنما. (رنده نور در گروه کنترلیه گیال )ONL(یخارج يه هسته ایال ، )IS(یلکروگراف از قطعه داخیالکتروم: 2ر یتصو
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 يتوکندریستا در میو کر) میفلش ضخ(نرمال يهایتوکندریم. رنده نور در گروه کنترلیه گیال یکروگراف از قطعه داخلیالکتروم: 3ریتصو
  )×15500 ییبزرگنما). (سرفلش(

  
رنده نور در گروه یه گیال )ONL(یخارج يه هسته ایال ، )IS(یقطعه داخل ، )OS(با تراکم کم یاف از قطعه خارجکروگریالکتروم: 4ریتصو

 يهسته ها ، )ستاره(یتورم سلول ، )موج دار يفلشها(واکوئل ها ، )میفلش ضخ(یمحدودکننده خارج يغشا. مصرف کننده متانول
  )×2200 ییبزرگنما. (در گروه مصرف کننده متانول) هاسرفلش( ره و کاندنسیت يو هسته ها )فلشها(کنوزهیپ

  
 ، )میضخ يفلشها(ستا یفاقد کر يهایتوکندریم. رنده نور در گروه مصرف کننده متانولیه گیال یکروگراف از قطعه داخلیالکتروم: 5ریتصو

  )×15500 ییبزرگنما. ()V(وواکوئل بزرگ )سرفلش(واکوئل کوچک 

  
رنده نور در گروه مصرف کننده یه گیال )IS(یقطعه داخل ، )OS( یقطعه خارج ، )RPE(هیشبک يه رنگدانه ایزالکروگراف ایالکتروم: 6ریتصو

  )×2200 ییبزرگنما). (سر فلش ها(ن رفته یاز ب یقطعات خارج ، )میضخ يفلش ها(واکوئل ها. وآلوئه ورا متانول

  
. آلوئه ورا-رنده نور در گروه مصرف کننده متانولیه گیال )ONL(یخارج ياه هسته یال ، )IS(یکروگراف از قطعه داخلیالکتروم: 7ر یتصو

  )×2200 ییبزرگنما). (سر فلش ها(ره و کاندنس یت يهسته ها

٧٧٣ 
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 يفلشها(نرمال  يهایتوکندریم. رنده نور در گروه مصرف کننده متانول و آلوئه ورایه گیال یکروگراف از قطعه داخلیالکتروم: 8ریتصو

 )×15500 ییبزرگنما). (سرفلش ها(کوچک  يل هاواکوئ ، )میضخ

میانگین ضخامت
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میانگین ضخامت

  
  
  

  آلوئه ورا ـ کنترل مصرف کننده متانول و مصرف کننده متانول يرنده نور در گروه هایه گین ضخامت الیانگیم: 1نمودار 
 

  بحث

ــا بررســ  رنــده یه گیــال يســتوپاتولوژیه یب

ه در گـروه مصـرف   یـ ن الیـ ا کـه،  دیـ نور،مشاهده گرد

ن یاز ب ؛جمله از يا عمده يها بیآس يکننده متانول دارا

 کوچـک،  بـزرگ و  يهـا  واکوئـل  ،یرفتن قطعات خـارج 

کانـدنس   يها ها وهسته يتوکندریستا مین رفتن کریازب

ورا  زمان آلوئه اما، با مصرف هم ،کنوزه بوده استیو پ

 يبـه طـور   ک مشاهده شـد، یپاتولوژ يها بیکاهش آس

ــه، ــارج  ک ــات خ ــط   يدارا یقطع ــده و فق ــراکم ش  درت

 يها ن رفته نشد و فقط هستهیاز ب يمحدود يها قسمت

متـانول   .ده شـد یـ ره و کاندنس به صورت محـدود د یت

 يهـا  سـتم یس يرو بـر  یفراوان یبیتواند اثرات تخر یم

 هـا در  بین عامل آسـ یتر که مهم ،)25(بدن داشته باشد

ان شــده یـ ب ویداتیاکسـ  اســترس ،ت بامتـانول یمسـموم 

 دهـد  یگذشته نشان مـ  يها همطالع عالوهه ب ).26(است

هـا   دانیاکسـ  یآنتـ  اثر دار یمتانول سبب کاهش معن که

ج محققـان  یبـا نتـا   ق حاضـر، یـ تحقج ینتا ).27(شود یم

ت بـا  یبدن در اثـر مسـموم   يها ب به بافتیگر درآسید
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ن رفـتن قطعـات   یاز بـ  ).22ــ 27(دارد یخوان هم متانول

از  یناشـ  ویداتیاکسـ اسـترس  تواند در اثر  یم یخارج

ــانول باشــد ــا احتمــاالً، .مت ــا ین فرای ــد ب ــن             ک واکــنش ی

 تـرانس در ـ   سیشـدن سـ   يزومـر یا( ییایمیشـ  ينور

جـاد  ین واکـنش باعـث ا  یـ ا .همـراه اسـت   )ه چشمیشبک

سـبب  تواننـد   یقت میکه در حق شده، آزاد يها کالیراد

رات در سـاختار  ییـ تغ ).28( ها شـوند  نیپروتئدیپروکس

 يهـا  هن رفـتن قطعـ  ینـد باعـث از بـ   توا یهـا مـ   نیپروتئ

در  یهـا و تـورم سـلول    وجـود واکوئـل   .شـود  یخارج

گروه مصرف کننده متانول نشـان دهنـده    یقطعه داخل

 هـا در  يتوکندریم نیچن هم .باشد یم یب سلولیک آسی

 .انــد خــود را از دســت داده يســتاهایکر یقطعــه داخلــ

 يها کالیسنتز راد یگاه اصلیها در اصل جا يتوکندریم

و یداتیجـاد اسـترس اکســ  یکـه تجمـع آنهــا ا   آزاد بـوده 

آزاد در اثر  يها کالیاحتماالً تجمع راد ).29و 30(کند یم

 يآزاد به غشا يها کالیمصرف متانول،سبب حمله راد

 ،)1(دیـ آلدئ يد مـالون  دکرده ویشده وآن را اکس يدیپیل

دباز یاس )2(کیتوریباربویدها وتیپراکس یدروکسیدهیپیل

ب یـ ن گـزارش بـا تخر  یـ ا ).31(کنـد  ید مـ یـ لفعال را تو

قت از جنس غشاء یکه در حق ها، يتوکندریستا در میکر

ن رفـتن سـاختار   یبـا از بـ   .دارد یخـوان  هـم  باشند، یم

افتــه و یو کـاهش  یداتیسـم اکسـ  یهـا متابول  يتوکنـدر یم

ــ ــبب آس ــر راد یس ــلول در اث ــه س ــالیب ب ــا ک آزاد  يه

 ،يتوکندریستا در میب کریبا تخر یبه طورکل .شود یم

کـال  ید رادیـ ن رفتـه و تول یره انتقال الکترون از بـ یزنج

 ين تریآزاد القا شده و به دنبال آن کاهش سنتز آدنوز

ــاً ســبب تخریفســفات اتفــاق افتــاده و نها ب ســلول یــت

ره و یـ ت يهـا  مشـاهده هسـته   عـالوه، ه بـ  ).32(شود یم

در اثـر اسـترس    یب سـلول یآسـ  کنوزه نشان دهنده،یپ

ج یاز مصـرف متـانول اسـت کـه نتـا      یو ناشـ یداتیاکس

 24(دارد یخوان گر همیج محققان دیق حاضر با نتایتحق

زمـان بـا    ورا هـم  با مصرف آلوئه گر،یطرف د از ).23و

و یداتیاثرات استرس اکسـ  ده شدکه،یمصرف متانول د

رنده نـور بـه طـور قابـل     یه گیمختلف ال يها در قسمت

ل یـ ند به دلتوا یورا م آلوئه .کاهش داشته است یتوجه

 يهـا  کـال یراد Eو Cنیتامیو و یفنول يها بیداشتن ترک

 يونـد یپ يها له واکنشیا بوسیم یآزاد را به طور مستق

ه بـ  . .)33ــ 35(ن ببـرد یاز بـ  یدانیاکس یآنت يها میبا آنز

داز وکاتـاالز  یاکسـ  يهـا  میآنـز  يورا دارا آلوئه عالوه،

 يهـا  کـال یاثـرات مخـرب راد   يتواند جلـو  یکه م بوده،

موجـود در   )3(نیباربـالوئ  ن،یهم چن ).36(ردیآزاد را بگ

 يهـا  کـال یهـا را در برابـر راد   تواند سلول یم اه،ین گیا

گذشـته   يهـا  باتوجه به گزارش ).37(آزاد محافظت کند

ج یورا، نتـا  اه آلوئـه یـ گ یدانیاکس یدر مورد خواص آنت

 ).33ـ36(باشد یه میق حاضر قابل توجیحاصل از تحق

مقـدار مصـرف    ان کردنـد کـه  یـ مکـاران ب ه چن و البته

ثر ؤک مـ یـ توانـد در بـروز اثـرات پاتولوژ    یمتانول مـ 

هـا   بیکه در مصرف کـم متـانول آسـ    يبه طور ،باشد

 ،یاد ادم سـلول یـ اما در مصـرف ز  ،ف بودهیگذرا و خف

 يهـا  ها و نامنظم شدن قسـمت  يتوکندریخراب شدن م

ج ین نتـا یـ ا). 38(گردد یه چشم مشاهده میمختلف شبک

                                                             
1-Malon di aldehyde 
2-Thiobarbituric 
3- Barbaloin  
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که دوز  کند یق حاضر مطابقت داشته و ثابت میبا تحق

بـه   يجد يها بیاد بوده و آسیق زین تحقیا متانول در

  .رنده نور وارد کرده استیه گیال

  
  يریگ جهینت

تـوان   یم دست آمده،ه ج بیبا در نظر گرفتن نتا

 یتواند اثـرات ناشـ   یورا م آلوئه ن اظهار داشت کهیچن

رنـده نـور در اثـر    یه گیـ واردشـده بـه ال   يها بیاز آس

البتـه جهـت    .بهبود بخشـد  یتا حد قابل قبول متانول را

ــتأ ــیی ــ  ید قطع ــرات آنت ــ یاث ــگ یدانیاکس ــه ی اه مربوط

 يبعـد  يهـا  همربوطه در مطالعـ  يها میآنز يریگ اندازه

  .شود یشنهاد میپ

  
  ر وتشکریتقد

ــا ــه حاصــل طــرح تحق ی ــاتین مقال مشــترك  یق

 یآزاد اسـالم  فسـا و دانشـگاه   یدانشگاه علوم پزشـک 

 شخصـی  یمـال  تـامین باشـد کـه بـا     یم واحد کازرون

  .انجام شد 
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Abstract 
 
Background & aim: The photoreceptor layer is a main part of the retina. The Aloe Vera has 
antioxidant, antibacterial and antidiabetic effects. The aim of this study was to investigate the ultra-
structure of the photoreceptor layer of male rats under the effect of methanol intoxication and 
protective effects of Aloe Vera extract against the methanol toxicity. 
 
Methods: The present experimental study was conducted on 30 adult male Wistar rats in three 
groups of ten: as control, methanol intoxication, methanol intoxication receiving 400 mg/kg Aloe 
Vera extract for 30 days. Methanol intoxication was induced by intraperitoneal injection of 4gr/kg of 
methanol for 30 days. At  the end of  experiment, the  eyes  were  removed  and  retina  was  
separated  near  the  optic  disc  and immersed in gluteraldehyde 4%. The retinal tissue was rinsed 
with buffer and fixed in osmium tetroxide 1% and dehydrated through a graded alcohol series. 
Additionally, the tissues were placed in a mixture of propylene oxide and resin and embedded in 
pure resin. Semi thin and ultrathin sections prepared and studied by transmission electron and light 
microscopes. Using One Way ANOVA and Tukey test data were analyzed.  
 
Result: The obtained results  exposed the  decrement  of the  pathological  sign  in  Aloe Vera-
methanol  group  in  comparison  to methanol  intoxication  group. The outer segment loss, high 
vacuolization in inner segment and condense and pyknotic nuclei were seen in the methanol 
intoxication group. However, the moderate outer segment loss, light vacuolization in inner segment 
and condense nuclei were observed in the Aloe Vera-methanol group. Morphometric observations 
indicated that the thickness of photoreceptor layer decreased in the methanol intoxication group 
and little reduction in the Aloe Vera-methanol group was observed. The decrement of thickness in 
this group had significant difference with the control group. But the decrement of thickness of 
photoreceptor layer in the Aloe Vera-methanol group had no significant difference with the control 
group. 
 
Conclusion: These  observations  revealed  that methanol  caused  injury  in the photoreceptor  
layer  and that Aloe Vera  could  improve the  damage  to the photoreceptor  layer. 
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