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 دهيچک
ـ  است که به دل  ياهانيورا از جمله گ   ئه  اه آلو يگ :نه و هدف  يزم ـ  ل دارا بـود ي    ،يکروبيمضـد  ،يـي زا ت رطوبـت يخاصـ  ماننـد  يشـمار  ين خـواص ب

 احتمال دارد ،اهين گيبات موجود در اي بر اساس ترک يول. شود  يها استفاده م يماري از بيراي درمان بسي براي ضد التهابو يدانياکس يآنت ،يضد قارچ
ـ  اثـرات تراتوژن يمطالعه بررسن يهدف از انجام ا .ن باشدي خطر آفرياردارکه استفاده از آن در دوران ب      دوران ي در طـ  مـوش ني جنـ يک بـر رو ي

  .بود يباردار
 و گروه ۱ يگروه تجرب ,شم , کنترلي به چهار گروه مساويطور تصادف  بهBalb/C سر موش ماده نژاد ۴۰ ي تجرب ی ن مطالعه يدر ا : يروش بررس 

ـ   ي تجرب  به گروهورائه آلواه ي گ  ي آب ی  از عصاره   گرم بر کيلوگرم   ۴/۲زان  ي م .م شدند ي تقس ۲ يتجرب  ۳،۴،۵،۶ يهـا   در روزيصـورت متـوال    بـه ،کي
ـ  تزريدرون صـفاق از طريـق   ,ي بـاردار  ۷،۸،۹،۱۰ يهـا    در روز  ي به صورت متـوال    ، دو  ي و گروه تجرب   يباردار   هـا در روز   مـوش  يتمـام . شـد ق ي

  . با تکرار انجام گرفتياملک عيانس يز واري آناليبه روش آمارج ي نتا يسر بر.ندح شدي تشري باردار۱۵
  نـد ددانـشان   را يدار يمعنـ ن و قطر جفـت کـاهش   ي جن)يمنگاهينش -يطول فرق سر( CRL، ني اول وزن جفت و جن    ي گروه تجرب  در :ها افتهي
)۰۰۱/۰P<(.   نيدر وزن جفت و جن  يدار يز کاهش معن  ي دوم ن   يدر گروه تجرب) ۰۰۱/۰P<( قطر جفت ی در اندازه يدار ينطور کاهش معنيو هم 

ماننـد   ييهـا  ين ناهنجـار يعـالوه بـرا   .ده نـشد يـ سه با گـروه کنتـرل د  ير مقان دي جنCRL در يدار ي تفاوت معن يول ،)>۰۰۱/۰P( وجود داشت
 .دي مشاهده گردي در هر دو گروه تجربپي و پوليلين داکتيس ,شکل Cبدن  ,ير پوستي زيزيخونر

تواند در  ي ميتيسيک ماده تراتوژنيعنوان  ورا بهآلوئه   احتماالجه گرفتي توان نتيق مين تحق يده در ا   به دست آم   يها افتهيبا توجه به     :يريجه گ ينت
  .ن باشدي خطرآفريدوران باردار

  .Balb/Cموش  ،يتيسيتراتوژن ،يباردار آلوئه ورا،: يدي کلواژگان
 

  مقدمه
ـ ياهان پايآلوئه ورا از گ        ـ يا و متعلق به خانواده ل اسـه  ي ي ل

ــ ــه در حــدود  يم ــه از آن وجــود دارد و از۳۶۰باشــد ک    گون
   مـدت  ي خود را برا   تيمعروف  است که  يياهان دارو يمعدود گ 

  
  
  

  
   ازي مختلفـ يهـا   گونـه .)۱(  حفـظ کـرده اسـت    يطوالن زمان

  اروپــا  ,کــاي از شــمال آمري در منــاطق مختلفــ  وراآلوئــه
  , ورا آلوئــهی ن گونــهيتــر معــروف. کنــد يش مــيــا رويو آســ
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Aloe barbadensisو هم از يکه هم از نظر تجار باشد ي م 
 يهـا  دي ساکار ي پل .)۲( رديگ ي مورد استفاده قرار م    يرماننظر د 

,  ماننـد التهـاب   ي مختلفـ  يها يماري ب ياه برا ين گ يموجود در ا  
 رديـ گ يت مورد استفاده قرار مـ     يپاتبهبود زخم و ه   , زخم معده 

 يروسـ ي و و ضـد   يت ماکروفـاژ  ي خاصـ  ياه دارا يـ ن گ ي ا .)۳(
  وويداتياکس يت آنت ي از مطالعات خاص   ي در تعداد  .)۴( باشد يم

ـ  عـالوه بـر ا    .)۵( در آلوئه ورا ثابت شده اسـت       يضد سم  ن ي
 آلوئه ورا در .ز باشدي ني عوارض جانب  يتواند دارا  يآلوئه ورا م  

ـ تواند باعث کـاهش فعال     ي باال م  يدوزها  يت دسـتگاه عـصب    ي
بـه  جـدی   ب  يسـ مـز و آ    قر يهـا  کاهش تعداد گلبول  , يمرکز

ـ  بر اسـاس مطالعـات ح      .)۶( ساختار اسپرم شود    انجـام   يواني
توانـد باعـث گـسترش       يورا مـ    آلوئـه  يگرفته مصرف خـوراک   

ـ  آلرژ يها واکنش .)۷( سرطان روده شود   عـدم بهبـود در     , کي
ـ  عم يها زخم ب بـه موکـوس روده و اسـهال در اثـر         يآسـ , قي

 ير دوران بـاردار  د. )۸( ورا گزارش شده است    استفاده از آلوئه  
انـسداد و  , ني جنتواند باعث سقط ي از آن مي خوراک ی استفاده

ـ  آلوئـه ورا     ي موضـع  ی  استفاده .)۹( التهاب روده شود    ير روب
ش سرطان ياند باعث افزاتو ي مUVپوست و تماس آن با نور      

ـ ). ۱۰( پوست گردد  توانـد باعـث    ين اسـتفاده از آن مـ     يهمچن
 .)۱۱( د شـود  يش اسـتروئ  يضـربان قلـب و افـزا      نامنظم شدن   

 هـستند کـه   يا بات ازتهي ترک موجود در آلوئه ورا يها  ديآلکالوئ
 بـر  ا دارند و غالب   يب مرکز عصا بر ا   يش مشخص ير کم و ب   يتاث
ت ي خاص ي اغلب دارا  ،رنداگذ    يز اثر م  ي ن  يطيب مح عصا ا يرو
ـ اار کم اثرير بس يباشند و با مقاد       ي م يسم تواننـد    يت خود را م

 ياه باعث نگران ين گ يبات موجود در ا   يترک .)۱۲( نديل نما اعما
 گـردد  ي مـ يقاعدگ ,ني سقط جنيا عدم القا يدر خصوص القا    

ــه ورا باعــث تجزيهــا نيســاپون ).۱۳( ــ موجــود در آلوئ  ی هي
ـ و ممکن است به علت تجزد نشو ي قرمز خون م   يها گلبول ه ي

 عنـوان  ها بـه     از آن   يبرخ.  مهلک باشند  ، قرمز يها  کردن گلبول 
 بـه    ي و جنس  يدي استروئ يها   جهت سنتز هورمون   هياولی   ماده

 اثـرات   يمنظـور بررسـ     حاضر بـه   ی مطالعه .)۱۴( روند يکار م 

ـ  ی ک عصاره يتراتوژن ـ  ي ژل آلوئـه ورا بـر رو       ي آب  يهـا  ني جن
  .دي گردي طراحي دوران بارداري در طBalb/Cموش نژاد 

  
   ي بررسروش

ــا Balb/Cاد  ســر مــوش مــاده نــژ۴۰ن مطالعــه يــدر ا       ب
 ي سرم و واکسن سازی گرم از موسسه ۲۶±۲ ي وزنی محدوده

ط اسـتاندارد  يوانات در شرا  يح .ديه گرد يته) رانيا-کرج( يراز
ــه حــرارت   ــا درج ــه۲۲±۲ب ــراد ي ســانتی  درج ــرا گ   ط يو ش

 آزادانه ي و با دسترسيي ساعت روشنا۱۲ و يکي ساعت تار۱۲
 اصول ی هيکل .دند شي مجزا نگهداريها به آب و غذا در قفس  

ـ وانـات رعا ي در مورد کار بـا ح   ياخالق وانـات  يح .ديـ ت گردي
 ,کنتـرل  (يين مطالعه به چهار گـروه ده تـا        يمورد استفاده در ا   

   .م شدنديتقس) ۲ ي و گروه تجرب۱ يگروه تجرب ,شم
کـه  ورا را ئه اه آلو ي گ ي گوشت برگ ،ي آب ی  عصاره ی هيجهت ته 

 کامال شستشو داده و غالف     با آب گرديد  ه  ياز استان بوشهر ته   
 و سپس    کرده  خارج  را   ژل شفاف داخل آن    .شد آن جدا    يرو

 جهـت   . تـا همگـن شـود       شـد  ختـه يدر داخل مخلوط کـن ر     
 قـه ي دور بـر دق    ۳۵۰۰ در مـورد نظـر      ی اف مـاده  ي ال يجداساز

 وات من عبور ي از کاغذ صاف  آنييه رو يوژ کرده و ال   يفينتراس
 ي نگهـدار  گـراد  ی سانتي  جه در ۴ يدر دما  شد و در آخر      داده
منظـور    سـاعت بـه    ۲۴هر چهار گروه را بـه مـدت          .)۱۵( شد

 نـر قـرار داده و پـس از       يهـا   در مجاورت مـوش    يريگ جفت
وان در نظـر  ي حي براي روز صفر بارداري پالک واژن  ی مشاهده

 يبـاردار  ۳ و۴ و ۵و  ۶ ي در روزها  ۱ يگروه تجرب  .گرفته شد 
 طـور    بـه  ي بـاردار  ۱۰و ۹،  ۸،  ۷ ي در روزها  ۲ يو گروه تجرب  

ورا را ئـه  اه آلويـ  گی عـصاره گـرم بـر کيلـوگرم     ۴/۲ ،يمتـوال 
گـروه شـم بـه همـان      .افت کردندي در يصورت درون صفاق   به

 قي تزريا افت کردند و به گروه کنترل مادهيحجم آب مقطر در 
 بـا کلروفـرم کـشته       ي بـاردار  ۱۵ در روز  ها  موش يتمام .نشد

ن يهـا خـارج و تـوز       ها و جفت   نيجن ,حيشدند و پس از تشر    
 درصـد  ۱۰ن يهـا در فرمـال   ني جن ،يجهت ثبوت بافت   .دنديگرد
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 انـواع  ي بررسـ بـرای  هـا   از آنيقرار داده شدند و مقاطع بـافت     
ـ  ته نيائـوز -نيلي بـه روش هماتوکـس     هـا  يناهنجار ـ ه گرد ي . دي

و  SPSSافـزار     شـده بـا اسـتفاده از نـرم         يآور  جمع يها داده
ـ مورد تجز  ، با تکرار  يک عامل يانس  يرز وا ي آنال يروش آمار  ه ي

   .ل قرار گرفتنديو تحل
  
   ها افتهي

    يه مشخص نمود کـه تمـام  ي اول يکروسکوپا م يها    يسربر     
  

 مشاهده  ها  در آن  ي گروه کنترل و شم که پالک واژن       يها  موش
 .ها سالم بودند     آن يها  ني جن  ی همهردار شدند و    ا بود ب  هديگرد
هـا ماننـد    ي از ناهنجار  يانواع ۱ يه تجرب  گرو يها ني جن  در اما

ــدن  ــونر Cب ــکل، خ ــ زيزي ش ــتي ــير پوس ــين داکتي، س ، يل
پ و عـدم    ي، پول ي، فتق ناف  ي مغز عقب  يزدگ رونيک، ب ياگزوهپات

ــشک ــشتانيت ــد ل انگ ــشاهده ش ــ .م ــروه تجرب ــا ۲ي در گ  تنه
ـ  ز يزي خـونر  , شـکل  C مانند بدن    ييها يناهنجار ، ير پوسـت  ي

  .)۱ شکل( ه شدپ مشاهدي و پوليلين داکتيس

    
  

    
  

  ) انگشتانيچسبندگ( يلين داکتيس .C شکل  Cبدن .b)  کبديرون زدگيب( کياگزوهپات .a. ۱ شکل
d. بودن انگشتان در گروه کنترليعيطب   

  
ـ  ي نتا  يسربر ـ  هـر دو    دريدار يج مشخص نمود که کـاهش معن در   جفــت و قطـر جفـت وزن , نيوزن جنــدر  يگـروه تجرب

a b 

c d 
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اندازه  ).>۰۰۱/۰P( ا گروه کنترل و شم وجود داشت      سه ب يمقا
CRL  ــ ــروه تجرب ــ ي اول دارايدر گ ــاهش معن ــود ي ک  دار ب

)۰۰۱/۰P<.( ی  اندازه يول CRL دوم تفاوت ي در گروه تجرب 
  .)۱و۲و۳ و۴های  نمودار( .نداشت يدار يمعن

  
   با گروه کنترل و شمي تجربيها  گروهيها ني وزن جنی سهيمقا: ۱ نمودار

  

  
   با گروه کنترل و شمي تجربيها  گروهيها وزن جفتی  سهيمقا: ۲ نمودار
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   با گروه کنترل و شمي تجربيها  گروهيها  قطر جفتی سهيمقا: ۳ نمودار

  

  
 با گروه کنترليرب تجيها  گروهCRL اندازه ی سهيمقا: ۴ نمودار
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   بحث
 ورائـه   آلوی    انجام شده نشان داد کـه عـصاره        يها يبررس     

ـ ا .ر گـذار باشـد    ي تـاث  ن و جفت  ي وزن جن  يتواند بر رو   يم ن ي
ـ   ( ينيرات در مراحل النه گز    ييتغ نـسبت بـه     )۱ يگـروه تجرب

ـ   ( ييزا مراحل اندام  ـ ب )۲ يگـروه تجرب  کـه احتمـاال     شتر بـود  ي
ـ  يتواند به دل   يم ـ  بـودن ا   يل بحران  ي بـاردار  ين دوران در طـ    ي

کـه  اعـالم کردنـد    ۲۰۱۳ و همکارانش در سال جعفری .باشد
ش يتواند قند خون را کاهش دهد و موجـب افـزا              يورا م  ئهآلو

ـ البتـه تغ  . شوديابتيران د دان م ي در جن  يادي بن يها  سلول رات يي
ـ     يها  نيوزن جن  ـ  در مقا   ي گروه کنترل و تجرب ق يـ سه بـا تحق   ي
 يقـات يکـه تـاکنون تحق     نينظر به ا   .)۱۶(  نبود دار  ي معن حاضر

 دوران  يهـا در طـ     يار انـواع ناهنجـ    ياه بر رو  ين گ يرامون ا يپ
ج حاضر  ي نتا ی سهي صورت نگرفته است لذا امکان مقا      يباردار
فـرق  طـول   ( CRL ی اندازه .قات وجود نداشت  ير تحق يبا سا 

ـ    ) يمنگاهينش -يسر ـ  يهـا  نيو قطر جفت جن  ۲ و   ۱ ي تجرب
ن يا.  را نشان دادند   ي کنترل کاهش معنادار   يها نسبت به گروه  

ـ   نسبت بـه ۱ ياختالف در گروه تجرب  ـ  ب۲ ي گـروه تجرب شتر ي
 )يمنگاهينـش  -يفرق سرطول ( CRLن کاهش اندازه    يا .بود
 ي بـر رو ورائـه  آلودهد که احتماال     ي نشان م  ي تجرب يها نيجن

 . داشـته اسـت    ي اثـر مهـار    يزيپـوف ي ه ی هورمون رشد و غده   
 نسبت ي تجربيها ني در جنير پوستي زيها يزيخونرن يهمچن

ـ  ای  احتماال نشان دهنده  که  کنترل مشاهده شد   يها به گروه  ن ي
  جهي کرده در نتيريها جلوگ ل پالکتي از تشکورا ئهآلواست که  

هـا   تيوسيمگاکار.  اتفاق افتاده است  ير پوست ي ز يها يزيخونر
 باعـث    هـا  افتن آن يز ن يباشند و تما   ي مادر پالکت م   يها سلول

ـ  ز يهـا  يزيجه باعث خونر  يکاهش پالکت و در نت      ير پوسـت  ي
ـ  اگزوهپات ي ناهنجـار  ۱ يوه تجرب در گر  .شود يم ک و بـزرگ  ي

 از ي صفاقی ل نشدن پردهيده شد که به علت تشکيشدن کبد د
ـ  ناح ينه تا انتها  يس ـ  موجـب ب   ي شـکم  ی هي  کبـد   يرون زدگـ  ي

ـ  از قب  ي در اندام حرکت   ي ناهنجار ی با مشاهده  .ديگرد ل عـدم   ي
 تراتوژن بر رشد و     ي را نوع  ورائه  آلوتوان   يل انگشتان، م  يتشک

 از ييهـا  ن کـه بخـش   يبعد از ا  .  نمود ي معرف ياندام حرکت نمو  
 wnt وFGF10 يل حضور فاکتورهايک به دليمزودرم سومات

ـ        يز پ ي تما ن يل شـد،ا  ي تبـد  يدا کرده و به مزودرم انـدام حرکت
 بـه نـام     يل سـاختار  ي تـشک  ي را بـرا   يمزودرم اکتودرم سطح  

ز يرشـد و تمـا    . کنـد  يالقا م ) AER( يسا اکتودرم ر  يبرآمدگ
 يا  توسط مجموعه ي اندام حرکت  ي جوانه ييانتها-ييمحور مبدا 

ـ    ييهـا  از برهمکنش  م جوانـه انـدام     ي و مزانـش   AERن  ي کـه ب
ـ يامکـان پـذ   ر آن قرار دارد،   يما ز ي که مستق  يحرکت  گـردد  ير م

ما بر ين فاکتورها مستقير بر اي با تاثورائه آلواحتماال  ). ۱۷و۱۸(
ـ  ي تـاث  يي اندام زا  ی ن موش در مرحله   ي جن يرو و  .گـذارد  ير م

جه يل نرفته در نت   ين انگشتان تحل  يم ب ي که مزانش  شوند  باعث مي 
س صـورت   يپتـوز آپوماننـد و    ب يده بـاق  يه هم چسب  انگشتان ب 

ـ  يهـا  لمرگ سـلو د، چرا كه    رينگ  در اثـر  ين انگـشت ي بافـت ب
هـا رخ    در آن DNAپتوز و به همـراه قطعـه قطعـه شـدن            آپو

ـ توز در ناح پام آپو ياحتماال پ ). ۱۹( دهد يم  اتوپـود توسـط   ی هي
ــا نيپــــروتئ ــي اBMP يهــ  ,BMP2 .شــــود يجــــاد مــ
BMP4,BMP7 ان يــ بين انگــشتيم بــي در مزانــشي همگــ

ن يپتوز ب مانع از آپوBMP يام رسانيو ممانعت از پ , گردند يم
ــشت ــيانگ ــود ي م ــار ي و در نتش ــه ناهنج ــيج ــين داکتي س  يل

 در  يرناهنجـا  .)۲۰و۲۱( افتـد  ي اتفاق مـ   ) انگشتان يچسبندگ(
ـ  از قب  يدام حرکت ان ـ پول( ي پوسـت  يل برجـستگ  ي در انـدام   ) پي

ئـه  آلو ي اثر احتمالی  نشان دهنده  سمت راست  يي جلو يحرکت
ل بر يتوانند دل يها است که م ن اندامي اي بافتي بر ساختارها ورا

   . باشدين نواحيها در ا تجمع سلول
  
  يريجه گينت

ـ ز ا  حاصل ا  های يافتهبا مد نظر قرار دادن            ن پـژوهش در  ي
ـ توان ا  ي م ورا ئهآلورابطه با    ـ  ي  نمـود کـه     يريـ گ جـه ين نت ين چن
توانـد   ي م يا اختهيز  يم و تما  ي تقس ی  به واسطه  ورا ئهآلواحتماال  

 ير منفـ  يهـا تـاث    اختهي از   يز بعض يها و تما   ني جن يبر رشد کم  
ن مـوش در مراحـل النـه     ي جنـ  يما بر رو  يداشته باشد و مستق   
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   ي روزهـا  يـي زا  و انـدام   يبـاردار ) ۳،۴،۵ و ۶ (ي روزها ينيگز
عنـوان    بـه ورا ئـه آلواگرچه  .ر گذارد ي تاث يباردار)  ۷،۸،۹ و ۱۰(
ـ فوا يتواند دارا ي م يياه دارو يک گ ي  باشـد امـا بـا    ياري بـس دي

باعث  ممکن است  ،قين تحق يدست آمده در ا    ج به يتوجه به نتا  
ن يبنــابرا.  شــودي در دوران بــاردارينــي جنيهنجــارجــاد نايا

ـ  امصرف از   شود يشنهاد م يپ  ي دوران بـاردار يه در طـ ايـ ن گي
ـ قـات ب يجهت انجـام تحق ن  يهمچن .دشوز  يپره نـده  يشتر در آي

ر پژوهـشگران  ي اووژنز و اسـپرماتوژنز بـه سـا   ي بر رو يبررس
 .گردد يشنهاد ميپ
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Background and Objective: Aloe Vera plant is used in the treatment of many diseases due to its 

moisturizing, antimicrobial, antibacterial, antifungal, antiviral, antioxidant, and anti-inflammatory and other 

effects. However, owing to this plant’s various compounds, its consumption over pregnancy may be harmful. 
Materials and Methods: 2.4 g/kg of Aloe Vera extract was injected intraperitoneally to 40 mice. The first 

experimental group received the extract on days 3, 4, 5, 6, of pregnancy while the second experimental group 

received this extract on days 7, 8, 9, 10 of pregnancy. Simultaneous with these experimental groups, the 

control and the sham groups were considered for comparison. All mice were dissected on day 15 of 

pregnancy; fetuses were removed from uterus and the results were analyzed by one-way analysis of variance 

(ANOVA).  

Results: In the first experimental group, the weight of the placenta and fetus, Crown-Rump of fetus and 

placental diameter showed significant decrease (p <0.001). Likewise, in the second experimental group, there 

was a significant decrease in the weight of the placenta and fetus (p <0.001) and in placental diameter 

(p<0.001), There was no significant change in Crown-Rump of fetus compared to the control group. 

Moreover, abnormalities such as percutaneous bleeing , C-shaped body, syndactyly , and  polyp were seen in 

both experimental groups. 

Conclusion: The results of this research elicit that Aloe Vera extract can be teratogen and harmful during 

pregnancy.  
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