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 16/5/1400پذیرش مقاله:            24/3/1400 دریافت مقاله: 
 

ر درمان دکاهش دهنده چربی با داشتن خواص  وراگردد. از ژل آلوئهها میکلیه آسیب منجربه رژیم غذایی پرچرب، :مقدمه
و بافت  وشیمیاییورا بر پارامترهاي بیآلوئه اتانولیتأثیر عصاره  تعیین، حاضر مطالعه از . هدفشود اختالالت کلیوي استفاده می

  .است(H.F.D) پرچرب  هاي تحت رژیم غذاییکلیه موش
با  یه شده تغذکنترل، شاهد شامل  گروه 5به نژاد ویستار سر موش صحرایی نر بالغ  40در این مطالعه تجربی،  ها:مواد و روش

(H.F.D)  زمانکننده همدریافتبه ترتیب جربی تگروه  3و (H.F.D) ورا اره آلوئهگرم/کیلوگرم عصمیلی 600و  300، 150دوزهاي  و
وپاتولوژیک مورد بررسی هیستتشریح و بافت کلیه ، گیريخونپس از  روز انجام گردید. در پایان 60تقسیم شدند.تجویزها به مدت 

استفاده از  ها با. دادهشد گیري ، پروتئین تام، کراتینین و آلبومین اندازه(BUN) گرفت و غلظت سرمی نیتروژن اوره خونر قرا
 .در نظر گرفته شد P ≥05/0داري در سطح شدند. معنی تجزیه وتحلیل Duncanطرفه و آزمون تعقیبی آنالیز واریانس یک

و کاهش  (BUN)، کراتینین میزان سرمی ري درداافزایش معنی ،به آسیب ساختار بافتی کلیه منجر (H.F.D) تغذیه با :هایافته
عصاره  )P ≥001/0داري در غلظت سرمی پروتئین تام شد(کاهش معنی ) وP ≥05/0داري در غلظت سرمی آلبومین گردید (معنی
و  داري در غلظت سرمی آلبومینافزایش معنی، (BUN)میزان  داري درکاهش معنی ،ورا باعث بهبود ساختار بافتی کلیهآلوئه

 .داري مشاهده نگردیدو بر غلظت کراتینین تاثیر معنی  )P ≥001/0پروتئین تام گردید (

کاهش ه بمنجر (H.F.D) ورا احتماالً با بهبود آسیب بافتی کلیه حیوانات تحت تیمار با عصاره آلوئه گیري:بحث و نتیجه
 شود.هاي کلیوي میبپروتئین تام سرم و جلوگیري از آسی ،افزایش آلبومین ،BUN يفاکتورها

 پروتئین تامورا، رژیم غذایی پرچرب، آلبومین،کراتینین، آلوئه ي:هاي کلیدواژه
 

 

 چکیده
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 مقدمه
، آسیب به کلیه منتج بهتغذیه با رژیم غذایی پرچرب 

ون التهاب موضعی، پرخونی و ختغییرات پاتولوژیک مانند 

ریزي هاي بینابینی، ارتشاح لنفوسیتی و کست هاي 

لوله هاي خمیده نزدیک ( ن می گردد. از طرفی هیالی

و  proximal convoluted tubule (PCT)پروکسیمال ) 

  Distal Convoluted tubule (DCT) دور ( دیستال )

و  دچار تخریب و تغییر شکل و به دنبال آن دفع پروتئین

 .)1(آلبومین در ادرار مشاهده می شود 

ان در بدن به عنودر شرایط عادي، مقدار اضافی کالري 

ال، شود. با این حگلیسیرید در بافت چربی ذخیره میتري

ي آن چربی موجب تجمع نابجا سازي بیش از حدذخیره

از  شود ومی ازجمله در کلیه ها هاي مختلف بدندر اندام

ا هطریق فرآیندهاي سمی به نام لیپوتوکسیسیتی به کلیه 

، وضعیت تجمع چربی ها در کلیه هارساند. آسیب می

 .)2پاتولوژیکی تحت عنوان کبد چرب ایجاد می کند(

گاهی براي درمان عوارض التهابی ناشی از چاقی و 

کنترل بیماري هاي مزمن کلیوي از داروهاي کاهش 

استفاده  و ویلداگلیپتین دهنده چربی مانند آتورواستاتین

مقاومت به انسولین و هم چنین  بهبودشود که منجر به می

هاي درگیر ع چربی در کلیه ها، بهبود پروتئینکاهش تجم

در التهاب کلیوي، فیبروز، استرس اکسیداتیو و آپوپتوز 

   3 یآنیون ناقلپروتئین  شده و باعث اصالح عملکرد

(Oat3) 3( کلیوي و بهبود عملکرد کلیه ها می گردد( .

در  سنتزي هرچند مصرف داروهاي شیمیایی ضد چربی

چربی خون و عوارض قلبی کاهش  دسترس و منجر به

عروقی می شوند اما مشکالت سنتز، هزینه باال و عوارض 

گیاهان دارویی در استفاده از جانبی باعث شده است که 

میان مردم رواج بیشتري پیدا کند. تحقیقات مختلف نشان 

داده اند که برخی از گیاهان دارویی خواصی چون کنترل 

خون و کاهش هاي میزان اکسیداسیون، تنظیم چربی

 )5-4(التهاب دارند 

متعلق  Aloe barabadensisآلوئه ورا با نام علمی 

به خانواده لیلیاسه یکی از گیاهان دارویی مهم می باشد 

که با داشتن اثرات آنتی اکسیدانی، در برابر تغییرات 

متابولیکی مرتبط با چاقی  و تجمع چربی در بدن نقش 

گیاه در فعال شدن  کننده داشته و عصاره این تمحافظ

لیپولیز چربی ها و جلوگیري از تغییرات متابولیکی مرتبط 

. قرن )1(شکل  با چاقی داراي پتانسیل فوق العاده اي است

ها است که از آلوئه ورا به خاطر داشتن اثرات ضد التهابی، 

ضد میکروبی، التیام زخم، محرك سیستم ایمنی و اثرات 

مفاصل، ضد روماتوئید و ضد توموري و سرطانی، ضد تورم 

. )6از گیاهان دارویی به شمار می رود( کاهش قند خون

نوع ماده شیمیایی گوناگون از قبیل  75تاکنون بیش از 

نوع ماده معدنی، اسیدهاي آمینه مختلف، انواعی از  25

ویتامین ها، اسیدهاي چرب ضروري، فیتواستروژن هایی 

وستاگالندین ها، پلی ساکاریدها، پر ،مانند بتاسیتوسترول

آنتراکینون ها و آب در ژل آلوئه ورا شناسایی شده 

در عصاره گیـاه آلوئـه ورا ترکیبـاتی نظیـر  ).7(است

، نگلیکـوپروتئین، آنتراکینـون، ساکارید گلوکومانا

واسید گاالکتورونیـک، آلـویین، آنتی اکسیدان  گاالکتوز

 وباربـالوئین،امـودین، باربـالوئین، ایز-بسیار قوي آلوئـه 

آلوئسین، بتاسیتوسترول، داي اتیل هگزیل فتالیت، 

 E، B2، B1،A ،C ، بتاکـــاروتن وB6 يهـا ویتامین

،B12  مصرف آلوئه ورا می تواند  .) 8د(یافـــت می شو

فاکتورهاي التهابی را کاهش دهد . در تحقیقاتی که در 

نشان داده شده است  انجام گرفت 2019و  2007سالهاي 

افزایش فاکتورهاي  منجر بهه مصرف اتیدیوم بروماید ک

و اینترفرون گاما می  1بتا، اینترلوکین  TGFالتهابی  

شود در حالی که تجویز عصاره گیاه آلوئه ورا باعث کاهش 

هاي غذایی پرچرب . رژیم)10-9( این فاکتورها می گردد

باعث افزایش میزان  هاي بافتی در کبدبا ایجاد آسیب

 ) و ALT  )Alanine transaminaseهاينزیمسرمی آ

ALP)Alkaline Phosphatase( شود و عصاره می
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ورا مانع اثرات مخرب رژیم غذایی پرچرب بر گیاه آلوئه 

صورت غیروابسته ساختار بافتی کبد شده و از این طریق به

 ALT هاي کبديباعث کاهش فعالیت آنزیم به دوز

ثر ؤرکیبات مهم و میکی از ت ).11( گرددمی  ALPو

تواند از امودین است که می-ورا ماده اي به نام آلوئهآلوئه

آسیب کبدي حاد ناشی تتراکلریدکربن، در برابر مرگ 

حفاظت کند و مانع ، هاي کبدي و التهابسلول

 ).12شود  (پراکسیداسیون چربی 

عصاره ژل آلوئه ورا باعث کاهش لیپید همچنین 

ي فعال اکسیژن در موش هاي پراکسیداسیون و گونه ها

دیابتی و در نتیجه استفاده از آن، باعث بهبود و درمان 

 عوارض ناشی از بیماري هاي کلیوي در افراد دیابتی می

اهاي پرچرب و ذ. با توجه به مصرف روز افزون غ)13( گردد

هم چنین شیوع اختالالت کلیوي و با عنایت به اثرات 

با در نظرگرفتن موارد جانبی اکثر داروهاي شیمیایی و 

استفاده فراوان از گیاه آلوئه ورا در جوامع مختلف بشري 

آلوئه ورا بر فاکتورهاي اثر ژل تعیین مطالعه حاضر با هدف 

بیوشیمیایی و ساختار بافتی کلیه موش صحرایی تغذیه 

 شده با رژیم غدایی پر چرب انجام گردید.

 

 Aloe barabadensisآلوئه ورا با نام علمی گیاه  -1شکل

 هامواد و روش
در دانشگاه آزاد  1399که در سال  در این مطالعه تجربی

سر موش صحرایی نر  40اسالمی واحد شیراز انجام گردید از 

گرم که از  220تا  200وزنی در محدودهبالغ از نژاد ویستار 

استفاده گردید. در  ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز تهیه شده بود

ساعت  12ساعت تاریکی و  12حیوانات در شرایط این تحقیق 

 50و رطوبت  درجه سانتی گراد 22تا  20روشنایی و در دماي 

آب شرب شهر شیراز و غذاي  ازداري شدند و  نگه درصد

فشرده شده از محصوالت شرکت خوراك دام پارس ایران بدون 

این پژوهش حیوانات  گونه محدودیت استفاده نمودند. در هیچ

 :تایی شامل 8روه گ 5به 

  (فاقد تیمار) گروه هاي کنترل

 ( تجویز امولولسیون پرچرب به میزان هر بار یک شاهد

 )1سی سی در دو نوبت صبح و عصر بر اساس جدول 

 دریافت کننده هم زمان غذاي معمولی و یک تجربی گروه

بت به میزان هر بار یک سی سی در دو نوپر چرب امولوسیون 

ز و عصاره ژل آلوئه ورا با دو1س جدول صبح و عصر بر اسا

 گرم/کیلوگرم .میلی150

 دریافت کننده هم زمان غذاي معمولی و گروه تجربی دو

بت به میزان هر بار یک سی سی در دو نوپر چرب امولوسیون 

ز و عصاره ژل آلوئه ورا با دو1صبح و عصر بر اساس جدول 

 گرم/کیلوگرم .میلی300

 ننده هم زمان غذاي معمولی ودریافت کگروه تجربی سه 

بت به میزان هر بار یک سی سی در دو نوپر چرب امولوسیون 

 600ز و عصاره ژل آلوئه ورا با دو1صبح و عصر بر اساس جدول 

 گرم/کیلوگرم.میلی

ررسی کلیه تجویزها به صورت گاواژ بتقسیم شدند. در این  

تعدادي از ابتدا روز انجام گردید. در این مطالعه  60و به مدت 
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برگهاي تازه این گیاه به منظور تهیه عصاره اتانولی ژل آلوئه ورا، 

تهیه و پس از تایید توسط متخصصین بخش گیاه شناسی 

به آن اختصاص داده شد  84917دانشگاه شیراز، کد هرباریوم 

 ، شسته شد وهــاي تــازه آلوئــه ورا تعدادي از بــرگ .سپس

 4ف محتوي ژل حاصله به میزان در ظر ژل آن خـارج گردیـد.

. ظـرف ریخته شد درصد 95اتانول  موجود،ژل برابر حجم 

روي شیکر ساخت شرکت الب  روز بر 4حاوي ژل به مدت 

قرار داده شد.توسـط فیلتر صاف و  LS-100ترون ایران مدل 

ساخت شرکت  evaporator Rotary با استفاده از دستگاه

جـه سـانتی گـراد در 45بوچی کشور سوئیس در دماي 

کـامالً سانتی گراد درجـه  40تغلـیظ گردیـد و در دمـا ي 

به صورت پودر درآمد. براي تهیه عصاره با غظت هاي  خشک و

 )9،11،14(مختلف از پودر حاصل، از آب مقطر استفاده شد 

ه مطالعـات  در این مطالعه امولسیون پرچرب بـا توجـه ـب

Machado پروتکل امولسیون و همکاران تهیه گردید .

هاي صحرایی شامل سدیم دي اکسی  پرچرب براي موش

م)، پـودر کامـل رگ 100گرم)، کلسـترول ( 10کوالت (

روغــــن  گرم) 200گرم)، کربوهیــــدرات ( 80( شــــیر

 150گرم)، پروپیلن گلیکول ( 150( گرم)، ساکاروز 400ذرت (

 5/2( ویتامینمولتی  گرم)، 5/1( گرم)، مخلوط مواد معدنی

 ].15 بود گرم) 200(  گرم) و آب مقطر 10گرم)، نمک (
ترکیبات امولسیون پرچرب بر اساس  -1جدول

 )15(و همکاران  Machadoپروتکل
 گرم 10 سدیم دي اکسی کوالت

 گرم 100 کلسترول
 گرم 80 پودر کامل شیر
 گرم 200 کربوهیدرات
 گرم 400 روغن ذرت
 گرم 150 ساکاروز

 گرم 4/36 80توئین 
 گرم 1/31 پروپیلن گلیکول
 گرم 5/2 مولتی ویتامین

 گرم 10 نمک
 گرم 5/1 مواد معدنی مخلوط

 میلی لیتر 300 آب مقطر
 

 

در پایان دوره آزمایش و بعد از بی هوش ، در این بررسی

 نمودن حیوانات با تزریق ماده کتامین، با وارد کردن یک سرنگ

-ها خون چپ قلب حیوانات از آن میلی لیتري به درون بطن 5

دقیقه  30گیري به عمل آمد. خون هاي تهیه شده براي مدت 

قرار به منظور لخته شدن کامل خون  در دماي معمولی اتاق 

داده شد . براي جدا سازي سرم نمونه ها با کمک دستگاه 

 ساخت شرکت  CENTRIC 260Rسانتریفیوژ مدل 

Domelسانتریفیوژ  3500ر دوردقیقه و د 10براي مدت  اروپا

 گردیدند و سپس میزان فاکتورهاي پروتئین تام،

هاي کیت استفاده ازبا  نیتروژن اوره خونکراتینین،آلبومین و 

با استفاده از دستگاه اتو آزمون و روش فتومتریک شرکت پارس

اندازه آمریکا  Labomed ساخت کمپانی FC120انالیزور 

ین بررسی ساختار بافتی چنین در ا هم). 13( گیري گردید

ها و ثابت نمودن کلیه حیوانات مورد آزمایش با جداسازي کلیه

درصد به مدت یک هفته با کمک دستگاه  10آن با فرمالین 

 ساخت کشور آلمان meditel TBS88مدل  تیشیوپروسسور

 ساخت کشور هلند Sakuraو میکروتوم تمام اتوماتیک مدل 

ها نمونه هاي بافتی بررسی .دیداقدام به تهیه مقاطع بافتی گر

به وسیله  ائوزین  -مقاطع پس از رنگ آمیزي با هماتوکسیلین

 شد. آمریکا انجام  Labomedمیکروسکوپ ساخت کمپانی 

)17(. 

در پایان داده هاي به دست آمده از فاکتورهاي سرمی 

اف به صورت میانگین و انحر 20نسخه  SPSSتوسط نرم افزار 

زیع دن تونتایج پس از تایید نرمال بوو  شدند معیار نمایش داده

ز از طریق آنالیسمیرنوف ا -داده ها با کمک آزمون کولموگراف

 مورد تجزیه Duncan آزمون چند دامنهیک طرفه و واریانس 

ا در داري اختالف داده همعنی .و تحلیل آماري قرار گرفتند

 در نظر گرفته شد. 05/0سطح 

 هایافته
نالیز داده هاي این مطالعه نشان داد که نتایج حاصل از آ

در میانگین  يافزایش معنادار منجر بهرژیم غذایی پرچرب 

کراتینین، نسبت به گروه کنترل و و BUNغلظت سرمی 
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چنین  . هم)P ≥05/0ه است (آلبومین شد ي درکاهش معنادار

رژیم غذایی پرچرب باعث کاهش در میانگین غلظت سرمی 

 نسبت به گروه کنترل)  ≥001/0P(در سطح  تام  پروتئین

به عالوه نتایج این مطالعه نشان  ).4تا  1(نمودارهاي شده است 

لوئه ورا در آزمان رژیم غدایی پرچرب و ژل  داد که مصرف هم

در  يکاهش معنادارگرم/کیلوگرم میلی 600و   300 دوزهاي

به  ) نسبتP ≥05/0(در سطح  BUNمیانگین غلظت سرمی

ایجاد کرده است، نده رژیم غذایی پرچرب گروه دریافت کن

درحالی که تاثیر معناداري بر میزان سرمی کراتینین مشاهده 

 ).1و2 هاي(نمودارنشده است .

زمان  نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف هم همچنین

 و300، 150 وئه ورا در دوزهايآلرژیم غدایی پرچرب و ژل 

ن در میانگی يادارکاهش معن منجربه گرم/کیلوگرممیلی 600

آلبومین نسبت به گروه دریافت کننده رژیم  غلظت سرمی

 ).3 (نمودار )≥ 05/0Pشده است (غذایی پرچرب به تنهایی 

ژیم رچنین نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف هم زمان  هم

-میلی 300و 600با دوزهاي  وراایی پرچرب و ژل آلوئهذغ

وتئین در میزان سرمی پر يدارباعث افزایش معناگرم/کیلوگرم 

تام نسبت به گروه دریافت کننده رژیم غذایی پرچرب به 

 ه استدیگردP  ≥001/0و P   ≥05/0 باتنهایی به ترتیب 

 ).4(نمودار 

 
  BUNمقایسه میانگین غلظت  . 1 نمودار

هاي صحرایی نر بالغ نژاد هاي مورد بررسی موشدر گروه
رسم  "میانگین ± معیار انحراف"به صورت  داده هاویستار. 

طرفه و ها با استفاده از آنالیز واریانس یکشده است. داده
 تجزیه و تحلیل شده است.  Duncanآزمون چند دامنه 

 ).P ≥05/0دار نسبت به گروه کنترل (اختالف معنی *
-میلی 600و  300دار گروه دریافت کننده اختالف معنی # 

ه دریافت کننده رژیم گرم/کیلوگرم وزن بدن نسبت به گرو
 ).P ≥05/0غذایی پرچرب (

 
 قایسه میانگین غلظت کراتینینم -2نمودار

هاي صحرایی نر بالغ نژاد مورد بررسی موش هايگروهدر  
رسم  "میانگین ±انحراف معیار "به صورت  داده هاویستار. 

طرفه و ها با استفاده از آنالیز واریانس یکشده است. داده
 تجزیه و تحلیل شده است.  Duncanمنه آزمون چند دا

 ).P ≥05/0دار نسبت به گروه کنترل (اختالف معنی *

 
 قایسه میانگین غلظت آلبومین م -3نمودار

هاي صحرایی نر بالغ نژاد هاي مورد بررسی موشدر گروه
رسم  "میانگین ±انحراف معیار "به صورت  داده هاویستار. 

طرفه و ز آنالیز واریانس یکها با استفاده اشده است. داده
 تجزیه و تحلیل شده است.  Duncanآزمون چند دامنه 

 ).P ≥05/0دار نسبت به گروه کنترل (اختالف معنی *
-میلی 600و  300، 150 دار گروه دریافت کنندهاختالف معنی # 

وزن بدن نسبت به گروه دریافت کننده رژیم  گرم/کیلوگرم
 ).P ≥05/0غذایی پرچرب (
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 قایسه میانگین غلظت پروتئین تام م -4مودارن
هاي صحرایی نر بالغ نژاد هاي مورد بررسی موشدر گروه
رسم  "میانگین ±انحراف معیار "به صورت  داده هاویستار. 

طرفه و ها با استفاده از آنالیز واریانس یکشده است. داده
 تجزیه و تحلیل شده است. Duncanآزمون چند دامنه 

 با دار نسبت به گروه کنترل به ترتیباختالف معنی *  و  ***
)001/0≤ P () 05/0و≤ P.( 
 600و  300 دار گروه دریافت کنندهاختالف معنی ###و  # 

نسبت به گروه دریافت کننده رژیم غذایی  گرم/کیلوگرممیلی
 .)P ≥001/0(و )P ≥05/0( با به ترتیب پرچرب

-میلی 600 اختالف معنی دار گروه دریافت کننده † 
ژل آلوئه ورا نسبت به گروه گروه دریافت کننده  گرم/کیلوگرم

 ).P ≥05/0( کیلوگرم/گرممیلی 150

از تصاویر بافتی به دست آمده ، چنین در این بررسی هم

گونه تغییر  د که هیچنمطالعات بافت شناسی نشان دا

پاتولوژیکی در بافت هاي کلیوي حیوانات گروه کنترل مشاهده 

و لوله  د به طوري که ساختار لوله هاي خمیده نزدیکشونمی

(عالمت پیکان)، گلومرول و  خمیده دور و جسمک مالپیگی

 ).2(شکل  باشند(نوك پیکان) طبیعی می فضاي کپسول بومن

 
 غ نژاد ویستارهاي صحرایی نر بالشموفتومیکروگراف بافت کلیه  -2شکل

 ائوزین  –لیندر گروه کنترل رنگ آمیزي شده با هماتوکسی
 نوك پیکان جسمک مالپیگی را نشان می دهد ×  40بزرگنمایی   Aتصویر 
 نوك پیکان گلومرول و فضاي کپسول بومن را نشان می دهد . ×100بزرگنمایی  Bتصویر 
 را نشان می دهد   (DCT)و لوله خمیده دور  (PCT)لوله خمیده نزدیک   Cتصویر 
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لین رنگ آمیزي شده با هماتوکسی HFDبالغ نژاد ویستار در گروه دریافت کننده  هاي صحرایی نرشفتومیکروگراف بافت کلیه مو -3شکل
 ائوزین –
 ریزي هاي بینابینی(فلش سیاه رنگ)، ها التهاب موضعی، پر خونی و خوندر برخی از قسمت× 40بزرگنمایی  Aتصویر 
 ریزي هاي بینابینی(فلش سیاه رنگ)، ر خونی و خونها التهاب موضعی، پدر برخی از قسمت ×100بزرگنمایی   Bتصویر 

تخریب و  (فلش سبز) مشاهده می گردد. از طرفی ارتشاح لنفوسیتی (فلش زرد) و کست هاي هیالین ×400 به ترتیب بزرگنمایی C تصویر
 (دیستال) در برخی نقاط مشاهده شد (پروکسیمال) و دور تغییر شکل لوله هاي خمیده نزدیک

 

 
  آلوئه ورا با دوز اتانولیصاره + ع (HFD)هاي صحرایی نر بالغ نژاد ویستار در گروه دریافت کننده میکروگراف بافت کلیه موشفتو -4کلش

 ائوزین –گرم بر کیلوگرم رنگ آمیزي شده با هماتوکسیلین میلی 150
 ان مشخص شده.که با پیکي بینابینی و ایجاد احتقان ریزي ها بیانگر وجود آسیب هاي پاتولوژیک از جمله وجود خون ×40بزرگنمایی   Aتصویر 

که با  تهابریزي هاي بینابینی و ایجاد احتقان و ال بیانگر وجود آسیب هاي پاتولوژیک از جمله وجود خون ×100بزرگنمایی  Bتصویر 
 .پیکان مشخص شده 

 باشدمی لتهابریزي هاي بینابینی و ایجاد احتقان و ا بیانگر وجود آسیب هاي پاتولوژیک از جمله وجود خون ×400 بزرگنمایی  C تصویر
ده ش گسیختگی هاي خمیده نزدیک و دور نیز دچار بدشکلی و در برخی نقاط از همچنین لوله هم که در تصویر با پیکان نشان داده شده .

 اند که با عالمت ستاره در تصویر مشخص شده است .

  با دوز ائه ورآلو اتانولیعصاره +)H.F.Dر بالغ نژاد ویستار در گروه دریافت کننده (حرایی نهاي صفتومیکروگراف بافت کلیه موش -5شکل
 ائوزین –گرم بر کیلوگرم رنگ آمیزي شده با هماتوکسیلین میلی 300

 بود هاي پاتولوژیک کاسته شدهاز آسیب × 40بابزرگنمایی   Aتصویر 
ه با عالمت کدیده می شود  ارتشاح لنفوسیتیو  در برخی نقاط احتقان و پرخونیبا وجود کاهش آسیب ها   ×100با بزرگنمایی  Bتصویر  

 پیکان مشخص شده است .
 مشخص است . نشان داده شده  (نوك پیکان)که با  کست هاي هیالین ×400با بزرگنمایی  Cتصویر در
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 با دوز ائه ورآلو اتانولیعصاره  +)H.F.Dاد ویستار در گروه دریافت کننده (ر بالغ نژهاي صحرایی نفتومیکروگراف بافت کلیه موش -6شکل

 ائوزین –گرم بر کیلوگرم رنگ آمیزي شده با هماتوکسیلین میلی 600 
 اًتقریبو ه نشد در ساختارهاي بافتی کلیه مشاهد تغییر پاتولوژیک محسوسی ×400 و ×100، ×40  به ترتیب با بزرگنمایی Cو  A ، Bویراتص 

ص شده مشخ (عالمت پیکان)که با   جسمک مالپیگی هاي خمیده نزدیک و دور،ساختار بافتی بخش هاي مختلف کلیه نظیر ساختار لوله
 ه است .طبیعی نشان داده شدمشخص شده (نوك پیکان) با   cکه در تصویر   گلومرول و فضاي کپسول بومنو
 
 

 گیريبحث و نتیجه
 لعامکه رژیم غذایی پرچرب  ندنتایج این مطالعه نشان داد

هش کانیتروژن اوره خون، ،افزایش میانگین غلظت سرمی کراتینین

که در حالی، و پروتئین تام می گردد در میانگین غلظت آلبومین

 ،وره خوناکاهش غلظت نیتروژن  بهبود ومنجر به ورا عصاره ژل آلوئه

ریافت ات دو پروتئین تام در حیوان افزایش میانگین غلظت آلبومین

زان و تاثیر معناداري بر میکننده رژیم غذایی پرچرب می شود. 

یی که رژیم غذاسرمی کراتینین ایجاد نگردیده است . پی بردیم 

ینی، ریزي هاي بیناب خون ،پرچرب باعث التهاب موضعی، پر خونی 

لوله  تخریب و تغییر شکل ،کیست هاي هیالین  ،لنفوسیتی  ارتشاح

کل ( ش (دیستال) می گردد (پروکسیمال) و دور خمیده نزدیک هاي

4c  (عث بهبود ورا با آلوئه . نشان داده شده است که عصاره اتانولی

 آسیبهاي پاتولوژیک شده و حیوانات دریافت کننده

ند و باشحداکثر دوز آلوئه ورا داراي ساختار بافتی کلیه نرمال می

 )6cشکل ( پاتولوژیک محسوسی در آنها مشاهده نمیشود آسیب

 بانشان داده شد که جیره غذایی پرچرب  یک بررسی دیگر در

ـاالز،  ــموتاز، کاـت ــت آنزیم هاي سوپراکسیددیس ـاهش فعالی ک

ـیداز  ـاتیون پراکسـ ـیداز و گلوـت ـاتیون پراکسـ  و با افزایشگلوـت

ه آسیب بافتی می شود  ـاي آزاد منجـر ـب ـال ه . لذا در )18(رادیک

ـیب به ساختار بافتی کلیه ها را می توان به مطالعـه حاضـر نی ـز آس

ـاي آزاد در نتیجـه مصرف جیره غذایی  ـال ه زان رادیک افزایش مـی

در  مطالعات صورت گرفته حاکی از آن است کهپرچرب نسبت داد. 

،کراتینین و  آسیب پارانشیم کلیه، غلظت سرمی نیتروژن اوره خون

افزایش میزان اوره و ابراین بن ).19(اسید اوریک افزایش می یابند 

آسیب و ناشی از کراتینین خون به دلیل ضعف کلیوي، می تواند 

پودوسیت هاي گلومرولی و در نتیجه انشعابات شاخه اي تخریب 

پایه و کاهش فیلتراسیون گلومرولی  ءها با غشا کاهش تماس آن

سال و همکاران در  Mohseni Kouchesfehani ).19( باشد

دند، هرگاه کارکرد کلیه ها کاهش یابد، میزان نشان دا 2015

نتایج  در ).20( کراتینین، اوره واسید اوریک در خون افزایش می یابد

باعث آسیب به ساختار بافتی  ایی پرچربذرژیم غنیز مطالعه حاضر 

بنابراین می توان نتیجه گرفت که افزایش میزان  .کلیه ها می شود

کاهش آلبومین و پروتئین تام   ،ن، کراتینیخون اوره نیتروژن سرمی

در این حیوانات نیز احتماالً به دلیل اثرات مخرب رژیم غدایی 

 بر ساختار بافتی کلیه ها می باشد. پرچرب

 2018و همکاران در سال  Ji Hنتایج مطالعه اي که توسط 

انجام شد نشان داد که آلوئه ایمودین ( که از اجزاي تشکیل دهنده 

خون  یبر درمان چرب یکیاختالالت متابول لیبا تعد ورا است)  -آلوئه

 آلوئه ایمودین ،  نیبنابرا دارد یمطلوب یدرمان ریتأث HFDاز  یناش

خون  یکننده در استفاده از درمان چرب دواریام یینامزد دارو کی

 ).21(است
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ر پکاهش آسیب هاي بافتی ناشی از رژیم  که این مطالعه با

اده دان طالعه حاضر هم خوانی دارد. نشچرب در دستگاه ادراري در م

ین چن شده است که گیاه آلوئه ورا باعث بهبود بافت کلیه و هم

ه بیان شده است ک .) 16( می شود کاهش اوره و کراتینین سرم

اي ه هعصاره ژل آلوئه ورا باعث کاهش لیپید پراکسیداسیون و گون

ز ه استفادهاي دیابتی می شود و در نتیجه ا فعال اکسیژن در موش

ابتی دی آن باعث بهبود و درمان عوارض بیماري هاي کلیوي در افراد

 ).22شده است (

  Acemannanیکی از پلی ساکاریدهاي اصلی گیاه آلوئه ورا 

بر اساس یافته هاي . )23( است که مشابه با گلوکومانان می باشد

Zhang   گلوکومانان باعث کاهش میزان ،2016و همکاران در سال

چنین  کراتینین و هم ،ی نیتروژن، اوره خون، اسید اوریکسرم

و آدنوزین  ) (XOD هاي گزانتین اکسیداز کاهش فعالیت آنزیم

   هاي صحرایی هیپراوریسمیک درموش(ADA) دآمیناز

(Hyperuricemia)جا که آنزیم هاي از آن ).24(گردد  می 

XOD و ADA نقش مهمی در تولید اسید اوریک و اوره به عهده 

گلوکومانان با تحت تأثیر  بنابراین در پژوهش حاضر نیز ).24( دارند

در شرایط  ADA و XOD قرار دادن فعالیت آنزیم هاي

هیپراوریسمی ناشی از رژیم غدایی پرچرب، باعث کاهش سطح 

 .سرمی نیتروژن اوره خون، شده است

و   Chenاي که توسط  در راستاي نتایج این بررسی در مطالعه

 افزایشمشخص شده است که   انجام شده  2018در سال  همکاران

 لتهابایش حالت التهابی مزمن ایجاد می کند. افزا ،لیپیدها در چاقی

 ويیدر بافت هاي قلب و کلیه باعث پیشرفت آسیب هاي قلبی و کل

لتهاب، ا) .ژل آلوئه ورا داراي خواص ضد 17(شود چاقی می ناشی از

ست باکتري و حاوي آنتراکینون اآنتی اکسیدان، ضد ویروس، ضد 

موش هاي صحرایی تحت  وي درلذا آسیب هاي بافتی کلی.  ]25

 لتهاباات رژیم غذایی پرچرب در مطالعه حاضر را نیز می توان به اثر

لوئه یاه آاثرات ترمیم کنندگی تیمار با عصاره گو ی رژیم پرچرب یزا

اثرات ورا بر آسیب هاي کلیوي ناشی از رژیم پرچرب را  به 

 ضدالتهابی این عصاره نسبت داد.

رژیم غذایی پر جرب باعث افزایش وزن، تري گلیسرید، 

می شود و عصاره ژل آلوئه ورا موجب کاهش  LDLکلسترول و 

وزن و بهبود شاخص هاي لیپیدي در موش هاي تحت تیمار با 

ر بهبود پژوهش حاض بنابراین در ).27عصاره ژل آلوئه ورا می گردد (

حت ت تبافتی کلیه ها و فاکتورهاي خونی کلیوي در حیوانا ساختار

اه ین گیااره آلوئه ورا احتماال می توان به نقش عصتیمار با عصاره ژل 

یی در بهبود شاخص هاي لیپیدي حیوانات تغذیه شده بارژیم غذا

ر دو همکاران  Ahmadiنتایج مطالعات در  پرچرب مربوط دانست .

 ز عصاره آبی گیاه آلوئه ورا درکه تجوی مشخص شد 2013سال 

هاي صحرایی تحت استرس بی حرکتی می تواند از افزایش  موش

 احتماالً.)27(سطح سرمی آنزیم کراتینین کیناز جلوگیري نماید

 ژل کاهش میزان کراتینین سرم در حیوانات تحت تیمار با عصاره

ز یناکآلوئه ورا  به نقش آن در کاهش سطح سرمی آنزیم کراتینین 

 مرتبط است .نیز 

یکی از محدودیت هاي این مطالعه نپرداختن به اثر رژیم پر 

چرب برسایر اندامها مانند کبد است . از آنجاییکه برخی از اختالالت 

مشاهده شده می تواند ناشی از آسیب به سایر اندامها مانند کبد 

باشد. براي مطالعات آینده پیشنهاد می گردد که تاثیر رژیم غذایی 

چرب در سایر اندام هاي بدن نظیر کبد و برخی از غدد درون ریز پر

بدن مانند غدد تیروئید و پانکراس نیز مورد بررسی قرارگیرد و در 

نهایت اثرات احتمالی تغییر در عملکرد این اندام ها بر عملکرد کلیه 

با توجه به شیوع مصرف رژیم هاي غذایی پرچرب  ها مطالعه گردد .

توصیه می شود پس از انجام تحقیقات تکمیلی در در سراسر دنیا 

ورا نیز استفاده سبد غذایی انسان ها از ترکیبات به دست آمده از آلوئه

 شود.

 تشکر و قدردانی
ایت حم پروتکل این تحقیق بر اساس قوانین بین المللی در مورد

 رازشی از حیوانات تنظیم و در کمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی

به   IR.IAU.SHIRAZ.REC.1399.016 تحت شماره

 تصویب رسید.
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Abstract 

Background: A high-fat diet(HFD) can damage the kidneys. Aloe vera gel with fat reducing 
properties is used to treat kidney disorders. The aim of this study was to determine the effect of 
Aloe vera ethanolic extract on biochemical parameters and histological in the kidney tissue of rats 
fed with HFD. 
Materials and Methods: In this study , 40 adult male Wistar rats were purchased and randomly 
categorized in to the 5 groups animals, including two control groups ( control, control fed with a 
HFD and The experimental groups were divided into simultaneous recipient (H.F.D) and doses of 
150, 300 and 600 mg / kg of aloe vera extract, respectively Prescriptions were performed for 60 
days.finally after blood sampling, kidney tissue was dissected and histopathologically examined 
histopathologically and serum concentrations of BUN ,total protein , creatinine and albumin were 
measured. Data were analyzed using one way analysis of variance and Duncan post hoc test. 
Results: Fed with a H.F.D increased the serum concenrations of BUN and creatinine and decreased 
serum albumin concentrations (P<0.05).The use of aloe vera extract in rats fed a high-fat diet 
improved renal tissue, significantly reduced BUN concentrations, and increased serum albumin and 
total protein concentrations.No significant effect was observed in the mean serum concentrations of 
creatinine in the groups receiving aloe vera Ethanolic extract. 
Conclusion: aloevera ethanolic extract  may reduced serum concentrations BUN, increased serum 
albumin , total protein in rats fed with a HFD. Also, aloevera extract improved the structure of 
kidney tissue. 
Keywords: Aloe vera, High fat diet (HFD), Albumin, Creatinine, Total protein. 
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