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  مطالعه تغییرات بافتی تخمدان بدنبال مصرف اتانول 
 

  2ابراهیم زاده  دکترعلیرضا -1دکترمختارجعفرپور
  

  چکیده
در . اعضای بـدن مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت             تخریب بافتی درپی مصرف اتانول دربرخی از       :هدف زمینه و 

  اثـر لذا هدف ایـن پـژوهش بررسـی   .  استحالیکه که بررسی چنین آثاری درتخمدان کمتر مورد تحقیق واقع شده     
  .می باشد تخمدانساختمان میکروسکپی  بر اتانول 

  انتخاب و به دو    ،گرم30- 35با وزن تقریبی  ،  BALB/cنژاد   سرموش ماده    40در این مطالعه تعداد    :روش بررسی 
 گـرم وزن  هـر بـه ازای  گروه تجربی روزانه به میزان یک میلی گرم اتانول . تقسیم گردیدند  شاهد   گروه  تجربی و   

روش سـرم فیزیولـوژی دریافـت      گروه کنترل نیز به همین میزان ووبدن، به صورت تزریق داخل صفاقی دریافت     
بعد از دو ماه مـصرف روزانـه         ونیمه دیگر  ی گروه تجربی بعدازیکماه مصرف روزانه اتانول        نیمی ازموش ها  . دندنمو

   بـا  شستـشو  از بعـد  نمونـه هـا   .  دیـ دگر ازبـدن خـارج      هـا نی آ ا هـ   تخمـدان   و قرار گرفتنـد  ، تحت بیهوشی    اتانول
 مطـابق روش    سپس بقیه مراحل آمـاده سـازی بـافتی        . شدند فرمالین فیکس   ساعت در  48نرمال سالین، به مدت     

 میکروسـکپ نـوری مـورد      بارنگ آمیزی و    ئوزین  ا – هماتوکسیلین   با   انجام و  متداول در آزمایشگاه بافت شناسی    
   . از نمونه های مورد نظر تصویر تهیه گردید وندبررسی قرارگرفت

  حیوانات که یک مـاه اتـانول دریافـت کـرده بودنـد،              ی از درگروهنتایج حاصل از این پژوهش نشان داد         :یافته ها 
 .  بـود   تعداد فولیکول های قشری کاهش یافته و نیز افزایش تعداد فیبروبالست های بخش مرکزی قابل مالحظه               

  کـه هـیچ اثـری از       تخریـب بـافتی بـه حـدی بـود         ماه اتانول دریافت کرده بودند،       دو ه موش ها  درگروه تجربی ک  
  .نگردید غیرطبیعی مشاهده آثار تخریبی و چگونه درگروه کنترل هی.فولیکول ها دیده نشد

شرونده باتوجه به نتایج این مطالعه می توان اظهار نمود که اتانول تزریقی دارای اثرات تخریبـی پیـ                  :نتیجه گیری 
  .میزان تخریب بیشترخواهدبود, باشد زمان تزریق بیشتر قدر قشر و مغز تخمدان می باشد و  هر بر

  اتانول، تخمدان، تخریب بافتی، موش  :کلیدواژه ها
  ) 1384؛ سال 4؛ شماره 11دوره (افق دانش؛ مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد 

                                                           
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد گروه آناتومی  استادیار1

   گروه آناتومی   – دانشکده پزشکی –خیایان دانشگاه : مشهد :   آدرس 
   علوم پزشکی گنابادکدهاستادیاردانش: نویسنده مسؤول 2
    دکترعلیرضا ابراهیم زاده– دانشکده علوم پزشکی گناباد –گناباد : آدرس  
   Ebrahimzadeh43@yahoo.com :پست الکترونیکی    05357223401:  فاکس    05357227114: تلفن  
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  مقدمه
  می دهد که اگر چه مصرف کم اتانول، تاثیرتحقیقات نشان

تخمک گذاری وتشکیل جسم زرد ندارد ولی احتماال  منفی بر
  مصرف اتانول به میزان متوسط، موجب کاهش رشد 

بعالوه برخی از محققین ). 1(فولیکول های تخمدانی می گردد
اظهار نموده اند که مصرف الکل به میزان کم ودرکوتاه مدت، بر 

خمدان واز آن جمله ترشح هورمون های تخمدانی روی عمل ت
  ). 2(مشکلی ایجاد نمی نماید 

نتایج مطالعات دانشمندان نشان میدهد که بر این، عالوه 
مصرف اتانول درصورتیکه کم باشد، حتی می تواند درجلوگیری 

ولی به تدریج که ). 3(ازاستئوپورز بعد از یائسگی موثرومفید باشد
ایش می یابد و به صورت مزمن در می آید میزان مصرف الکل افز

آثار این ماده روی محور هیپوتاالموس ـ هیپوفیز ـ تخمدان اثرات 
  منفی به جای گذاشته وترشحات هورمونی را دچاراختالل 

بطوریکه برخی ازاین آثار زیان بار ناشی ازمصرف اتانول، . می کند
اختالل  ایجاد مستقیما بر روی تخمدان بوده و برخی دیگر با

تخمدان  کار درسیستم های دیگر بطور ثانویه موجب اختالل در
عالوه برتخمدان درجنس مذکر نیز بیضه به دنبال ). 4(می گردد 
  ). 5(آتروفی می گردد  الکل دچار مصرف زیاد

با این وجود تغییرات ساختمان بافتی تخمدان بدنبال مصرف 
 تصمیم گرفتیم تا لذا. زیاد اتانول کمتر مورد مطالعه گرفته است

مقیاس وسیع به موش های آزمایشگاهی اثرات  با تزریق اتانول در
  . دهیم مطالعه قرار ساختمان بافتی تخمدان را مورد آن بر

  
  روش بررسی

 راس موش نر سه ماهه  40برای انجام این پژوهش تعداد 
 گرم انتخاب ودر شرایط استاندارد 30-35 را با وزنBALB/cنژاد 

انات مرکز سرم سازی رازی مشهد با دسترسی به غذا، خانه حیو
 رطوبت مناسب و دمای ، ساعته12آب ، دوره تاریکی و روشنایی 

سپس این .  درجه سانتی گراد تحت مراقبت قرار گرفتند18-24
تعداد به طورتصادفی به دوگروه مساوی تجربی وکنترل تقسیم 

اتانول بازای گروه تجربی روزانه به میزان یک میلی گرم . شدند

  این مقدارالکل با).  6(یک گرم وزن بدن دریافت کردند  هر
به یک گرم برای مصرف روزانه  نرمال سالین رقیق شده و

سپس این یک گرم محلول رقیق شده اتانول . هرموش رسانده شد
. نوبت تزریق شد چهار به چهارقسمت مساوی تقسیم شده ودر

سطح پوست شکم هرکدام جهت انجام تزریق داخل صفاقی ابتدا 
شستشو داده شد وسپس پنبه آغشته به الکل موش ها توسط  از

درگروه کنترل به . به وسیله سرنگ انسولین تزریق انجام شد
الکل . همین روش نرمال سالین تزریق گردید با همین میزان و

مطلق مورد استفاده در این پژوهش که از طریق معاونت داروی 
مشهد تهیه گردید، ساخت شرکت اتحادیه دانشگاه علوم پزشکی 

  .  بود1791-و شماره ساخت ب
گروه کنترل  دو یک ماه تزریق نیمی ازموش های هر از بعد

قرار  تحت بیهوشی, وتجربی و پس ازدوماه نیمه دیگرآن ها
به  گرفتند و بالفاصله تخمدان های آنها از بدن خارج گردیده و

سپس به مدت . اده شدند دقیقه با نرمال سالین شستشود5مدت 
پس از فیکساسیون ،  .  ساعت درفیکساتیو فرمالین قرار گرفتند48

  پارافین  در نمونه ها توسط درجات صعودی الکل آبگیری و
 میکرون بصورت 10و برش هایی به ضخامت . قالب گیری شدند

. سریال ازتخمدان های گروه های تجربی وکنترل تهیه گردید
زی مطابق روش معمول آزمایشگاه بافت مراحل بعدی آماده سا

شناسی انجام گردید  و سپس تمام نمونه ها با استفاده از 
پس از رنگ آمیزی . هماتوکسیلین ـ ائوزین رنگ آمیزی شدند

بررسی  مشاهده و کلیه برش های فوق بامیکروسکپ نوری مورد
 از AH2توسط میکروسکپ دوربین دار الیمپوس   گرفتند و قرار

  . تخابی تصویرگرفته شدموارد ان
  

  یافته ها
 تخمدانهای این پژوهش نشان داد که در نتایج حاصل از

   روز 60 و30گروه های کنترل،  یعنی آن هایی که بترتیب 
 طبیعی مشاهده غیر نرمال سالین دریافت کرده بودند، هیچ تغییر

  ). 1تصویر(نگردید
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در این .   که با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شده استX100 موش گروه کنترل با بزرگنماییفتومیکروگراف مقطع تخمدان:  1تصویر
  .تصویر فلش فولیکول درحال تکامل و ستاره فولیکول تکامل یافته را نشان می دهد

  
 کامال طبیعی قابل رنگ آمیزی هماتوکسیلین ـ ائوزین بصورت تکامل یافته در دراین نمونه ها،  فولیکول های درحال تکامل و

اتانول دریافت کرده اند، تعداد فولیکول های درحال تکامل تخمدان کاهش یافته و در بافت  روز 30که درگروه تجربی.رویت بودند
  ).2تصویر(فیبروبالستیک افزایش قابل توجهی مشاهده گردید 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  که با هماتوکسیلین و X 200 با بزرگنمایی)  اتانول مصرف کرده اند روز30(فتومیکروگراف مقطع تخمدان موش گروه تجربی :  2تصویر
  .در این تصویر ستاره فولیکول در حال تکامل را نشان می دهد. ائوزین رنگ آمیزی شده است
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 بعالوه دراین گروه فولیکول های کامال تکامل یافته در
نمونه ها مشاهده نگردید و سلول های فیبروبالست  هیچیک از

  . دربخش مرکزی همه تخمدان ها به فراوانی قابل مشاهده بود
 روز اتانول دریافت کرده بودند فیبروز 60درگروهی که بمدت    

در  برگرفته بود بطوریکه  وسیعی تقریبا همه بافت تخمدان را

 تخمدانی مشاهده دراین نمونه ها هیچگونه آثاری از فولیکولهای
   تخمدان ها از بعالوه در هر دو ناحیه قشری و مرکزی .نگردید

  ). 4و3تصاویر( .هم گسیختگی بافتی بطور وسیع قابل مالحظه بود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با   که X 100 روزاتانول مصرف کرده اند با بزرگنمایی 60که به مدتفتومیکروگراف مقطع تخمدان موش گروه تجربی : 3تصویر
  .مشخص می نماید در این تصویر فلش کپسول و ستاره استروما را .  را نشان می دهد.هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تهیه گردیده است در این تصویر فلش کپسول و ستاره  استروما X400 می باشد که با بزرگنمایی3فتومیکروگراف بخشی ازتصویر: 4تصویر
  .را نشان میدهدتخمدان 
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   و نتیجه گیریبحث

اگر چه امروزه الکل دراکثر جوامع بشری به مقدار زیاد 
مصرف می گردد در عین حال در مورد ضرر و زیان احتمالی آن 

با این وجود نتایج . بین محققین مختلف اتفاق نظر وجود ندارد
برخی تحقیقات نشان میدهد که به دنبال مصرف زیاد و طوالنی 

بعالوه نتایج حاصل ). 7(لکل، تخمدانها کوچک می گردد مدت ا
از مطالعات بر روی گونه های مختلف حیوانی نشان میدهد که 

در ). 2(ترشحات تخمدانی بدنبال مصرف اتانول کاهش می یابد
این راستا مطالعات متعدد دیگری آثارمنفی مصرف اتانول بر عمل 

اگر چه . وده اندگزارش نم هیپوفیز غدد جنسی، هیپوتاالموس و
این موارد مطالعات هورمونی مبنای کاربوده ومطالعات بافتی  در

درمواردی نیزکاهش ). 11،10،9،8،2(اندکی صورت گرفته است 
رشد فولیکولی درتخمدان و کاهش وزن تخمدان نیز مورد تاکید 

  ). 12،5،1(قرار گرفته است 
روی از طرف دیگر نتایج حاصل از مطالعات مشا بهی که بر 

برخی ازگونه های حیوانی انجام شده نشان می دهد که اتانول به 

موقت موجب  میزان کم ودرمدت کوتاه اگرچه ممکن است بطور
  ). 2(تخمدان شود ولی مشکل اساسی ایجاد نمی نماید  وقفه کار

نتایج حاصل از مطالعه حاضر که اتانول درمقیاس وسیع 
دهد که مصرف الکل مورد استفاده قرار گرفته است نشان می 

 . )2تصویر(درکوتاه مدت  موجب تخریب خفیف بافتی می گردد
یک میلی گرم اتانول بازای (در حالیکه مصرف این مقدار الکل 

در درازمدت تخریب وسیع درساختمان ) هریک گرم وزن بدن 
در نهایت با مقایسه ). 3تصویر(بافتی تخمدان را بدنبال دارد 

ق و نیز نتایج بدست آمده از مطالعه نتایج حاصل از این تحقی
 سایر دانشمندان می توان چنین اظهار نمود که مصرف اتانول در

کوتاه مدت وآن هم به مقدارکم مشکلی درساختمان وعمل 
تخمدان ایجاد نمی کند در صورتیکه مصرف مقدارزیاد الکل و 
بمدت طوالنی باعث کاهش وزن تخمدان ها، تخریب بافتی با 

د آن وجایگزین شدن فیبروبالستها بجای استرومای کاهش عملکر
طوالنی مدت هیچ اثری  طبیعی تخمدان گردیده به نحوی که در

  .بافت تخمدان دیده نمی شود سلول های جنسی در از
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