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  1396ـ تابستان  2دوره سیزدهم ـ شماره                                                                                              

1396تابستان، 2، شماره سیزدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 48

هاي صحرایی دیابتیي موشکلیهي فوقمتري غدهمورفوهیستوبر  ورا آلوئهاثر 

3فرشیما حسینیو   2نیلوفر صادقی، *1مجدنعیم عرفانی

  
3/5/95: تاریخ پذیرش23/10/94:  تاریخ دریافت

  
چکیده

ژل اثر محافظتی  ،در این مطالعه. داردقابل توجهی قند خون  گیاثر کاهند و داشته در طب سنتی کاربردهاي فراوان ورا آلوئه گیاه    
سر موش صحرایی نر بالغ  50حاضر پژوهشدر .هاي صحرایی دیابتی مورد بررسی قرار گرفتموش يکلیهفوق يبر غدهورا آلوئه

گروه دوم که با تزریق .هیچ دارویی دریافت نکرد شاهدگروه .بندي شدندتقسیمگروه 5در گرم  200-250ن ماهه با وز 3-2
گروه . شدند )لیترگرم در دسیمیلی 250قند بیش از (گرم بر کیلوگرم دیابتیمیلی65دوز  با به صورت داخل صفاقی استرپتوزوتوسین

بعد از دیابتی شدن انسولین را با دوز، گروه چهارم. دریافت نمودندmg/kg400روزانه با دوز ورا آلوئهژل ، بعد از دیابتی شدن، سوم
mg/kg400را روزانه با دوز ورا آلوئههاي سالمی که موش، گروه پنجم. واحد به ازاي هر سر موش صحرایی دریافت نمودند 10

کلیه جدا و در فرمالین فوق يکشی و غدهآسان،قند خون گیري، پس از اندازهروزه30و 15زمان دو در ها تمامی گروه.دریافت نمودند
مورد آمیزي شده ورنگآمیزي هماتوکسیلین و ائوزینسپس مقاطع بافتی تهیه و با استفاده از رنگ. درصد تثبیت گردید 10سالین 

هاي سلول قطرهمچنینفاسیکوالتا و  يضخامت الیه، صحرایی دیابتیهاي  کلیه موشفوق يدر غده. قرار گرفتندهیستومتریک ارزیابی 
هاي صحرایی در موش ورا آلوئهمتعاقب تجویز ). P≥05/0(داري نسبت به گروه شاهد داشتفاسیکوالتا افزایش معنی ياسفنجی ناحیه

تواند اثرات سودمند و محافظتی روي بافت می ورا آلوئه). P≥05/0(داري کاهش داشتفاسیکوالتا به شکل معنی يدیابتی ضخامت الیه
. دیابتی داشته باشد يکلیهفوق يغده

صحراییموش، متريمورفوهیستو، کلیهفوق، دیابت، ورا آلوئه: کلیدي کلمات

مقدمه
ست که تقریباًا هاي شایع در دنیادیابت یکی از بیماري.

تأثیر قرار داده میلیون نفر را در سراسر جهان تحت 285
 439به  2030رود این تعداد تا سال انتظار میو است

Rachel(افزایش یابدمیلیون نفر and Ian  دیابت). 2014
یک بیماري متابولیک بوده که با افزایش مزمن قند خون یا 

شود و مشخص می) افزایش قند خون(1یپرگالیسمیاه
و یا نقص عملکرد هورمون ناشی از اختالل در ترشح 

Kuzuza(استها هاي انسولینی و یا هردوي آنگیرنده

et al. هاي مهم دستگاه کلیه از اندامفوق يغده). 2002
تغییرات ، د که تحت تأثیر دیابتباشبدن میریزدرون

ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم پایه، دانشکده استاد*1
چمران ي دامپزشکی، دانشگاه شهید، دانشکدهشناسیآموخته کارشناسی ارشد بافتدانش2
ي دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهوازاستادیار گروه علوم پایه، دانشکده 3

که طوريبه، ددهرا نشان میتوجهی ساختاري قابل
، 2013در سال همکارانو Elahi-Moghaddamتحقیقات 

هاي ترشحی از قشرروي تغییرات ساختاري و هورمون
نشان داد که ، هاي نر دیابتیکلیه در موشفوق يغده

هاي خونی همانند فراسنجهداري در سطح تفاوت معنی
کورتیزول در گروه دیابتی در  و ریدتري گلیس، گلوکز

حجم قشر  همچنینوجود داشته و  شاهدمقایسه با گروه 
از. یابدداري افزایش میکلیه به طور معنیفوق يغده

به دیابت براي زنده ماندن به  افراد مبتالطرفی دیگر 
توجه به این که تزریق انسولینبا، دارندانسولین نیاز

E-mail: naeemalbo@yahoo.com)ي مسئولنویسنده(
اهواز 

1- Hyperglycemia
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گیاهان دارویی  يمطالعه، گیر استوقتهزینه و روشی پر
مشکالت درمانی دیابت را  رفعکلید طبیعی براي 

ممکن است داروهاي گیاهی از طریق . نمایدارائه می
برخی از . کنندهاي متفاوت روي قند خون عملمکانیسم

 Abdel-Moneim(کنندمی ها فعالیت انسولیناز را مهارآن

et al. هاي ممکن است سبب افزایش سلولو تعدادي ) 1997
ها بازسازي مجدد این سلول يوسیلهبتا در پانکراس به

.Grover et al(شوند 2002, Orian et al. 2003 .(
است که  1آسهلیلی يمتعلق به خانواده) زردصبر(ورا آلوئه

در ایران نیز تنها .گونه از آن وجود دارد 360در حدود 
که در سواحل دارد وجود ، لیتورالیس بکرآلوئهي یک گونه

یا  ورا آلوئه. رویدفارس میجنوبی ایران و جزایر خلیج
، هاآنزیم، هاشامل انواع ویتامین، جزء فعال 75از زردصبر

سالسیلیک ، انواع ساپونین، لیگنین، قندها، مواد معدنی
Atherton(هاي آمینه تشکیل شده استاسیدها و اسید

بر ورا آلوئهگیاه ثیرأرابطه با تاولین مطالعه در). 1998
روي 1985در سالAgarwalخون توسطکاهش قند

کاهش ، نتایج این مطالعه. دبیمار دیابتی انجام ش 3197
. نشان داد خون را یسریدلگکلسترول و تري، سطح گلوکز

کاهش میزان 1990در سالAjabnoor، اي دیگرمطالعهدر
صحرایی دیابتی تغذیه شده با  هايدر موشخون گلوکز

توسط  پژوهشیدر ایران نیز . را گزارش کرد ورا آلوئه گیاه
پیرامون این موضوع  1392همکاران در سال و ایوبی

 يبار دیگر اثر عصاره پژوهشي این انجام شده که نتیجه
هاي کلسترول خون در موشدر کاهش گلوکز و ورا آلوئه

نقش  همچنینشده با استرپتوزوتوسین وصحرایی دیابتی 
در مورد اثرات . کردآن در بهبود ترشح انسولین را آشکار

هاي زیادي وجود دارد که از استدالل ورا آلوئهضد دیابتی 
این  ياکسیدانی قوي عصارهثیر آنتیأتوان به تآن جمله می

هاي آزاد و افزایش تعداد گیاه از طریق سرکوب رادیکال
.Kim et al(تیولی درون سلول اشاره نمودعوامل  2009( .

ی در مورد تحریک فعالیت آنزیم یاهگزارش همچنین

1- Liliaceae

glutathione-S-transferase ،این گیاه  يتوسط عصاره
.Singh et al(وجود دارد نتایج مطالعات ). 2000

Rajasekaran به  ورا آلوئهژل ، نیز نشان داد2005در سال
طریق مهار تولید بیش از اکسیدانی ازآنتیعنوان عاملی 
هاي کاهش آنزیم همچنینهاي آزاد وحد رادیکال

تواند باعث کاهش سطح گلوکز خون در گلیکاسیون می
. هاي دیابتی شودموش
و  ورا آلوئهتوجه به مطالعات انجام شده روي گیاه با

 يمطالعه، ارزیابی اثرات این گیاه در کاهش قند خون
هاي موش يکلیهفوق يغده تریکهیستومروند تغییرات

تواند یکی از مسیرهاي اثرگذاري صحرایی دیابتی می
. در کاهش قند خون را مشخص کند ورا آلوئه

کار مواد و روش
-سر موش صحرایی نر نژاد ویستار جفت 50تعداد 

 يماهه که داراي محدوده 2-3حدود ، گیري نکرده
گروه  5به صورت تصادفی به ، گرم بودند 200-250وزنی 

يکنندهدیابتی دریافت، دیابتی، شاهدهاي  گروه(تایی 10
-سالم دریافت، انسولین يکنندهدیابتی دریافت، ورا آلوئه

ها در شرایط ي گروههمه. تقسیم شدند) ورا آلوئهيکننده
 )تاریکیساعت  12، ساعت روشنایی 12(یکسان محیطی 

روز  30و  15گراد به مدت سانتی يدرجه 21و در دماي 
. و آب تغذیه شدند) تپل(نگهداري و با غذاي آماده

به مدت یک هفته پیش از آغاز مطالعه در این ها موش
شرایط نگهداري شده و پس از گذشت یک هفته به طور 

: گروه تقسیم شدند 5تصادفی به 
. گونه درمانی نگهداري شدندبدون هیچ: شاهدگروه 

باهاي صحرایی در این گروه موش: )دیابتی(2گروه 
گرم به میلی 65به میزان ) STZ(سینتواسترپتوزوتزریق

صفاقیبه صورت داخلوزن بدنازاي هر کیلوگرم
)Okyar et al. یک هفته بعد از . دیابتی شدند،)2001

هاي صحرایی به منظور موش، تزریق استرپتوزوتوسین
تشخیص وجود دیابت از نظر میزان گلوکز خون مورد 
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گرم میلی 250میزان گلوکز خون باالي . بررسی قرار گرفتند
.Ranjbar et al(لیتر دیابتی محسوب گردیدبر دسی

گونه درمان دیگري هیچ، بعد از اثبات دیابت).2010
يدهکنندیابتی دریافت(3گروه . دریافت نکردند

هاي صحرایی دیابتی در این گروه موش:)ورا آلوئه
تهیه شده از شرکت باریج اسانس (ورا آلوئهژل انتخاب و

گرم به ازاي هر کیلوگرم وزن میلی 400را با دوز) ایران
بدن به صورت روزانه از طریق گاواژ دریافت نمودند

)Rehman et al.  يکنندهدیابتی دریافت(4گروه .)2011
هاي صحرایی دیابتی شده در این گروه موش: )انسولین

واحد به ازاي هر موش به صورت  10انسولین را با دوز 
:)ورا آلوئهيکنندهدریافت(5گروه . روزانه دریافت کردند

را به  ورا آلوئهژل ،هاي صحرایی سالمدر این گروه موش
روزانه کیلوگرم به صورت گرم به ازاي هر میلی 400میزان

ابتدا ، روزه 30و  15ي در پایان دو دوره.دریافت کردند
آنکال (1ها توسط دستگاه گلوکومترقند خون تمام موش

سپس با رعایت ، گیري شداندازه) ، آمریکا2پالس
کشی حیوانات با استفاده از اتر آسان، مالحظات اخالقی

راست هر موش  يفوق کلیهيبالفاصله غده. شدند
فوق کلیه  يوزن و حجم غده ،صحرایی از بدن خارج

 فرمالین بافر درون، گیري شد و به منظور تثبیتاندازه
هایی به سپس برش، درصد قرار داده شد ده3سالین

ها با میکرومتر تهیه و پس از آن برش5-6ضخامت 
يهآمیزي شدند و مورد مطالعرنگهماتوکسیلین و ائوزین

شاخص، بررسی و  و هیستومتري قرار گرفتند بافتی
 يوجود آمده در ساختار بافتی غدهتغییرات احتمالی به

.Rehman et al(هاي مختلف آن بود فوق کلیه و الیه

با استفاد از ) میکروسکوپی(مطالعات میکرومتري .)2011
Dino Capture1افزار و نرم Digital Dino-Liteدوربین

.شد نجاممیدان دید ا 5و در هر برش برش بافتی  5در 
، هاي گلومرولوزاالیه، ضخامت کپسول پژوهشدر این 

1- Glucometer 
2- Oncall plus 
3- Saline formalin 

-سلول قطر، )x10نمایی بزرگ(رتیکوالریس و فاسیکوالتا

بخش بزرگ و قطر  )x40نمایی بزرگ(هاي فاسیکوالتا 
برش بافتی و در هر برش  5در ، )x4نمایی بزرگ(مرکزي 

.Elahi-Moghaddam et al(شدمیدان دید ارزیابی  5

آمده با استفاده از دست هاي بهدر نهایت داده. )2013
مورد  16يشماره ينسخهSPSSافزار کامپیوتري نرم

ها به صورت داده. تجزیه تحلیل آماري قرار گرفت
 يجهت مقایسه. ارائه شدند استانداردخطاي ±میانگین
 ANOVAهاي تحت مطالعه از آزمون ها در گروهمیانگین
 P≥05/0مواردي که  و در استفاده Tukeyآزمون و پس

. گردیددار تلقی معنی، بود

نتایج
قابل مشاهده است، قند خون  1که در جدول چنان هم

هاي دیابتی در ابتداي دیابتی شدن، نسبت به در موش
 P.(15≥001/0(داري نشان داد گروه شاهد افزایش معنی

هاي روز پس از دیابتی شدن، قند خون در موش 30و 
هاي مورد دیابتی در مقایسه با گروه شاهد و سایر گروه

. ، افزایش یافته است)P≥001/0(دار مطالعه با سطح معنی
 30و  15هاي دیابتی در موش ورا آلوئهبه دنبال مصرف 

روز پس از دیابتی شدن، میزان قند خون نسبت به گروه 
). P≥001/0(داري را نشان داد بتی کاهش معنیدیا

هاي دیابتی باعث همچنین مصرف انسولین در موش
دار میزان قند در این گروه در مقایسه با گروه کاهش معنی
هاي به دستبررسی آماري داده ).P≥001/0(دیابتی شد 

در ) ≤05/0P(داري آمده، نشان داد که هیچ اختالف معنی
ها وجود کلیه در بین گروهجم غدد فوقتغییرات وزن و ح

). 2جدول (ندارد 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


. . .ي کلیهي فوق متري غدهمورفوبر هیستو وراآلوئهاثر 

139651تابستان، 2، شماره سیزدهممجله دامپزشکی ایران، دوره 

روز پس از دیابتی شدن 30و  15هاي صحرایی، در  موش )mg/dl(قند خون) خطاي استاندارد ±(میانگین : 1جدول 
روز 30قند خون 

پس از دیابتی شدن
روز 15قند خون 

پس از دیابتی شدن
قند خون در ابتداي

دیابتی شدن
شاخص

گروه
bcd85/5±33/112 bc27/7±25/109 bcd48/8±106 )a(شاهد 
acde57/14±33/509 acde72/35±25/443 ae27/23±75/407 )b(دیابتی 
abe18/53±25/207 abde8/30±228 ae27/15±33/395 )c(وراآلوئه+دیابتی
abe47/35±33/193 bc83/27±150 ae3/28±67/304 )d(انسولین +دیابتی

bcd7/5±93 bc5/5±33/96 bcd53/15±33/107 )e(وراآلوئه+شاهد
). ≥05/0P(باشند دار میگر وجود اختالف معنیحروف غیرمشابه در هر ستون بیان

روز پس از دیابتی شدن30و  15هاي صحرایی، کلیه در موشفوق يوزن و حجم غده) خطاي استاندارد ±(میانگین : 2جدول 

نتایج میکروسکوپی
در ، گرددمشاهده می 4و  3ول اهمچنان که در جد

 قطرفاسیکوالتا و  يضخامت الیه،روزه 30يدوره
گروه دیابتی نسبت به گروه شاهد افزایش در  هاسلول
 يضخامت الیه). 2و  1تصاویر (است داشتهداري معنی

در  ورا آلوئهيکنندهفاسیکوالتا در گروه دیابتی دریافت
).1تصویر (کاهش یافته است، مقایسه با گروه دیابتی

هاي اسفنجی در این گروه نسبت به گروه سلول قطرولی 

). 2تصویر (را نشان نداد قابل توجهی دیابتی تغییر
فاسیکوالتا در گروه دیابتی  يضخامت الیه همچنین
کاهش را ، نسبت به گروه دیابتی، انسولین يکنندهدریافت

هاي اسفنجی این گروه نسبت سلول قطرولی در ، نشان داد
). 2و  1تصاویر (به گروه دیابتی تغییري مشاهده نشد

-در گروه شاهد دریافت قابل توجهیتغییرات ساختاري 

.در مقایسه با گروه شاهد مشاهده نگردید ورا آلوئهيکننده

شاخص
گروه

روز پس از دیابتی شدن 30روز پس از دیابتی شدن  15
)mm3(حجم غده آدرنال)g(وزن غده آدرنال)mm3(حجم غده آدرنال)g(وزن غده آدرنال

021/0±029/0004/0±023/0004/0±033/00074/0±005/0شاهد 
02/0±03/0001/0±018/00045/0±03/00035/0±0054/0دیابتی
027/0±035/001/0±023/00067/0±036/00051/0±0045/0ورا آلوئه+دیابتی
025/0±029/0008/0±021/00032/0±031/0004/0±0044/0انسولین+دیابتی
02/0±032/0001/0±02/00073/0±032/0001/0±0062/0ورا آلوئه+شاهد
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.) ×,10H&E(روز پس از دیابتی شدن 30هاي مختلف کلیه موش صحرایی در گروهفوق يساختار بافتی غده: 1تصویر
ورا آلوئهيکنندهدر دو گروه دیابتی دریافتافزایش یافته است ولی ) A(نسبت به گروه شاهد، )B(در گروه دیابتی) ZF(فاسیکوالتا يضخامت الیه  -
)C ( انسولین يکنندهدریافتو گروه دیابتی)D( ،نسبت به گروه دیابتی)B (به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

) ×,40H&E(روز پس از دیابتی شدن 30هاي مختلف موش صحرایی در گروه يکلیهفوق يساختار بافتی غده:2تصویر 
يکنندهدر دو گروه دیابتی دریافتافزایش یافته ولی ) A(نسبت به گروه شاهد) B(دیابتیدر گروه ) Sp(فاسیکوالتا يهاي اسفنجی الیهسلولقطر  -

.است به طور قابل توجهی کاهش یافته) A(نسبت به گروه شاهد) D(انسولین يکنندهو گروه دیابتی دریافت) C(ورا آلوئه
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، گرددمشاهده می 4و  3ول اکه در جدهمچنان
هاي صحرایی فاسیکوالتا در موش يمیانگین ضخامت الیه

 -روز پس از دیابتی شدن نسبت به موش 30و  15دیابتی 

افزایش ، )P≥05/0(هاي صحرایی گروه شاهد با سطح
هاي سلول قطرمیانگین  همچنین. داري داشتمعنی

هاي صحرایی گروه فاسیکوالتا در موش ياسفنجی الیه
داري داشته مقایسه با گروه شاهد افزایش معنیدر دیابتی
-هاي دیابتی دریافتدر گروه همچنین).P≥05/0(است

روز پس از دیابتی شدن  15و انسولین  ورا آلوئهيکننده
فاسیکوالتا نسبت به گروه دیابتی تا  يضخامت الیه

دار نبودولی این تغییرات معنی، حدودي کاهش یافته است
)05/0≥P .(روز پس از  30، هاي دیابتیدر موش ولی

و انسولین ضخامت  ورا آلوئهدنبال تجویز دیابتی شدن به
داري کاهش معنی راین الیه نسبت به گروه دیابتی به طو

يکنندههاي دریافتدر گروه همچنین). P≥05/0(یابدمی
روز پس از  30و  15انسولین  يکنندهو دریافت ورا آلوئه

هاي اسفنجی نسبت به گروه سلول رقط، دیابتی شدن
دار معنی، قطرولی این کاهش ، دیابتی کاهش یافته است

، ورا آلوئهيکنندهدر گروه سالم دریافت). P≤05/0(نبود
به . داري نسبت به گروه شاهد مشاهده نشدتغییر معنی

 -ضخامت الیه همچنینمیانگین ضخامت کپسول و  ،عالوه

هاي مختلف رتیکوالریس در گروههاي گلومرولوزا و 
مرکزي  يقطر بزرگ ناحیه. داري را نشان ندادتغییر معنی

کلیه در گروه دیابتی نسبت به گروه شاهد فوق يغده
).P≤05/0(دار نبودکاهش یافته که این تغییرات معنی

هاي دیابتی قطر در موش ورا آلوئهولی به دنبال دریافت 
فوق کلیه نسبت به گروه  يبزرگ بخش مرکزي غده

دار نیز معنی قطرکه این افزایش ، دیابتی افزایش نشان داد
). P≤05/0(نبود 

بحث
دیابت یک بیماري متابولیک است که با اختالل در

ثیرات منفی قابل توجهی أت دنبال آنبه ومتابولیسم گلوکز

Ceriello(است بودهلیپیدها همراه متابولیسم بر and

Motz ها و و اثرات تخریبی بر بسیاري از بافت) 2004
ایجاد اختالل در عملکرد  دیابت با. هاي بدن دارداندام

، فوق کلیه يهمچون غده، ریزسیستم عصبی و غدد درون
موجب اختالل و ها سبب تغییر در برون ده هورمونی آن

).1392مقدم و همکارانالهی(شودمتابولیکی می
در روند این بیماري تعدادي رادیکال آزاد و فعال  همچنین

بتا هاي  سلولتخریب توانند باعث که میدنشوتولید می
Mohamad(نمایند 1شوند و در نهایت تولید دیابت نوع 

et al. در حال حاضر استفاده از گیاهان دارویی ). 1999
یی نظیر ها در برابر بیماريها به علت اثرات محافظتی آن

، کبديهاي  عروقی و بیماري -قلبیهاي  بیماري، دیابت
یابد ولی مکانیسم عمل بسیاري از روز به روز افزایش می

 ,Amin 2011(استمشخص نشده  گیاهان دارویی دقیقاً

Tripath and Srivastavai 2006 .( ها  قرن ورا آلوئهگیاه
التیام ، میکروبی ضد، ست که به سبب اثرات ضد التهابیا

سیستم ایمنی و ضد  يتحریک کننده، زخم يدهنده
ی یاهگزارش ،هاي اخیردر سال. شوداستفاده می، توموري

گر مبنی بر اثرات ضد دیابتی این گیاه منتشر شده که بیان
اثرات مفید آن در کاهش گلوکز خون و بهبود ترشح 

.Okyar et al(استانسولین   ،با این وجود. )2001
1یپوگالیسمیامتناقضی در رابطه با اثرات ه ياهگزارش

وجود دارد که  ورا آلوئههاي گونه) کاهش قند خون(
هاي مورد استفاده گیاه و نوع احتماالً به تفاوت در بخش

.Okyar et al(دیابت افراد مرتبط است مواد ). 2001
دارویی فعال در ژل و پوست برگ این گیاه ياولیه

باربالوئین و پلی و ، آلوئه آمودین، آمودین، آلوئین(
-اسیدهاي آلی و ویتامین، مونوساکاریدهایی مانند استرول

توانند میزان قند خون در دیابت ناشی از می، )Cو  Bهاي 
توجهی کاهش دهنداسترپتوزوتوسین را به میزان قابل

نتایج مطالعات ). 1388شهرکی و همکاران(
 همچنینو  1385در سال جدیداالسالمی و همکاران 

1- Hypoglycemia 
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نشان داد ، 1392در سال مجد و همکاران مطالعات عرفانی
سطح گلوکز خون را در ، تواندمی ورا آلوئهيکه عصاره

و Rajasekaran. هاي صحرایی دیابتی کاهش دهدموش
در سال و همکاران Noorو 2005در سال همکاران 

روزانه ، ورا آلوئهمشاهده کردند که دریافت خوراکی 2008
قند ، هاي صحرایی دیابتیدر موش mg/kg300با غلظت 
تغییرات  ،حال با این. دهدها را کاهش میخون آن

کلیه در افراد دیابتی به ندرت مورد فوق يساختاري غده
و Sricharoenvejمطالعات . مطالعه قرار گرفته است

 يهاي ناحیهسلول، نشان داد 2009در سال همکاران 
تحلیل  شاهدگلومرولوزا در گروه دیابتی نسبت به گروه 

ضخامت این الیه در حیوانات گروه  همچنیناند و رفته
در این . کاهش یافته است شاهددیابتی نسبت به گروه 

هاي صحرایی فاسیکوالتا در موش يبررسی ضخامت الیه
 نتیجهکه ممکن است  افزایش یافتدیابتی به شدت 

 ،هاي این ناحیه باشدعالیت ترشحی سلولافزایش سنتز و ف
ضخامت این الیه نسبت به  ورا آلوئهولی متعاقب دریافت 

ثیر مثبت أت يدهندهیابد که نشانگروه دیابتی کاهش می
هاي اسفنجی سلول قطرهمچنین. استورا آلوئهگیاه 

شاهدنسبت به گروه ، فاسیکوالتا در گروه دیابتی يالیه
هاي در موش ورا آلوئهنشان داد که تجویز افزایش را 

قطرصحرایی دیابتی توانست تا حدودي از این افزایش 
هاي صحرایی گزارش شده که در موش. کند جلوگیري

دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین با محور سالم 
هاي ناحیه سلول، آدرنال -هیپوفیز -هیپوتاالموس

. اندشده قطرفاسیکوالتا دچار هیپرتروفی یا افزایش 
غلظت هورمون کورتیکوسترون پالسما افزایش  همچنین

هاي صحرایی دیابتی شده توسط یافته است ولی در موش
ها دچار سلول، قطع شدهHPAاسترپتوزوتوسین با محور 

تحلیل شده و سطح کورتیکوسترون پالسما نیز کاهش 
Rebuffat(ت یافته اس et al. 1988( .Sricharoenvej و

قطر افزایش ، در پژوهش خود 2009در سال همکاران 
فاسیکوالتا و رتیکوالریس در  يهاي دو ناحیهسلول
مطالعات . هاي صحرایی دیابتی شده را بیان نمودندموش

-نشان داد که مقایسه، 1392در سال مقدم و همکاران الهی

کلیه به فوق يگیري قشر غدهنتایج حاصل از اندازه ي
و دیابتی حاکی از  شاهدهاي روش کاوالیه در گروه

هاي کلیه در گروهفوق يدار حجم قشر غدهافزایش معنی
نتایج حاصل از . باشدمی شاهددیابتی نسبت به گروه 

افزایش حجم قشر  يتغییرات ساختاري نیز نشان دهنده
بود که  2و  1ه در هر دو نوع دیابت نوع کلیفوق يغده

ها و افزایش ترشح به دلیل هیپرتروفی سلول احتماالً
که در این ، هاي قشري از جمله کورتیزول استهورمون

داري در سطح کورتیزول سرم گروه رابطه افزایش معنی
نتایج . مشاهده شد شاهدنسبت به گروه  2دیابتی نوع 

-در هر دو نوع دیابت نشانحاصل از تغییرات ساختاري 

 که احتماالً بود کلیهفوقافزایش حجم قشر  يدهنده
در حیوانات دیابتی منجر به  HPAافزایش فعالیت محور 

کلیه فوقيده هورمونی غدههیپرتروفی و افزایش برون
Elahi-Moghaddam(شودمی et al. ها بررسی. )2013

 در HPAادراري کورتیزول و فعالیت محور  دفعنشان داد، 
برند نسبت به بیماران دیابتی که از اختالالت مزمن رنج می

-هایی که بدون اختالالت مزمن هستند به طور چشمآن

Chiodini(گیري افزایش یافته است  et al. 2007 .(این 
گر این است که در شرایط دیابتی به ویژه ها بیانیافته

ده و به دنبال آن برون HPAفعالیت محور ، 2دیابت نوع 
ثیر شرایط هیپرگلیسمی أکلیه تحت تهورمونی قشر فوق

گیرند و در صورت عدم کنترل قند خون، بروز قرار می
ریز موجب اختالالت ثانویه در فعالیت سایر غدد درون

مقدم و همکاران الهی(شودوخامت بیماري می و تشدید
تحقیق حاضر نشان داد که قطر بزرگ  همچنین. )1392
هاي صحرایی گروه مرکزي یا مدوال در موش يناحیه

روز پس از دیابتی شدن نسبت به گروه  30و  15، دیابتی
هاي در موش ورا آلوئهکاهش یافته است و دریافت  شاهد

مدوال جلوگیري نموده  قطرصحرایی دیابتی از این کاهش 
بر تراکم  2و  1دیابت نوع ثیر أنتایج حاصل از ت. است

کلیه متفاوت و گاهی فوق ينورونی و حجم مدوالي غده
و همکاران در سال  Carsonبه عنوان مثال. متنقاض است
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ي، گزارش کردند که ارزیابی مورفومتریک غده1982
مدوال را نشان  يافزایش اندازه ،هاي دیابتیموش يکلیهفوق

دهد که ها نشان میداده است ولی کاهش تراکم سلول
تر از مدوال به دلیل هیپرتروفی، بیش ياحتمال افزایش اندازه

نتایج . باشدیا افزایش تعداد سلول می 1هیپرپالزي
، 2009در سال و همکاران Sricharoenvejهاي پژوهش

 يکلیهفوق يدر قسمت مرکزي غدهنشان داده است که
کرومافینی و  هايهاي صحرایی دیابتی تخریب سلولموش

، سمپاتیک مشاهده شده 2هاي گانگلیونیپرتروفی سلولاه
هاي تخریب شده گانگلیونی نیز تعدادي از سلول همچنین

نفوذ  ،عالوه بر این.شده استدر این ناحیه یافت
در مدوالي ، ماکروفاژها و آمیلوئیدوزیس، هالنفوسیت

با هاي صحرایی مبتال به دیابت طوالنی مدت همراه موش
نتایج  يمقایسه. نارسایی کلیوي مشاهده شده است

گیري حجم و تخمین تراکم نورونی حاصل از اندازه
مقدم و کلیه توسط الهیفوق يمدوالي غده يناحیه

، نشان داد که در مقایسه با گروه 1392همکاران در سال 
، حجم و تراکم نورونی به 1کنترل، در گروه دیابتی نوع 

یابد که این کاهش حجم و کاهش می داريطور معنی
کلیه در شرایط فوق يمدوالي غده يتراکم نورونی ناحیه

هاي آزاد دیابتیک ممکن است ناشی از تولید رادیکال
اکسیژن و افزایش فاکتورهاي التهابی و به دنبال آن تشدید 

. مدوال اتفاق افتاده باشد يهاي ناحیهپذیري سلولآسیب
 يبر ساختار غده وراآلوئهدر حال حاضر پیرامون اثر 

.باشداي در دسترس نمیکلیه دیابتی مطالعهفوق
دهد که حاضر نشان می يبه طور کلی نتایج مطالعه

یپرگالیسمی ایجاد شده در اثر دیابت اتواند همی ورا آلوئه
تغییرات مشاهده  همچنین. نمایدرا تا حدودي تعدیل 

تواند کلیه متعاقب ایجاد دیابت میفوق يشده در غده
انعکاسی از شرایط هیپرگلیسمی و ضایعات متابولیک 

 ورا آلوئهدر این بررسی مشاهده شد که . ثانویه باشد
توانست تا حدودي افزایش حجم قشر و کاهش حجم 

 اور آلوئهلذا اگر . کلیه را کاهش دهدفوق يمدوالي غده
تواند می، هیپوگلیسمی استفاده شود يبه عنوان یک ماده

کلیه داشته فوق ياثرات سودمند و محافظتی بر بافت غده
.باشد

منابع
 ؛مرتضی ،شیريمهدوي ؛بهنام ،رسولی ؛زهره ،مقدمالهی

رویا  ،الهه و بشرویه ،نژادحاجی ؛ناصر ،خواجویی
اثرات دیابت نوع یک و دو بر تغییرات ). 1392(

میکروآناتومیک غده آدرنال موش صحرایی، مجله 
، 3، شماره 20دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دوره 

. 232-243صفحات
 ،رضا و موسانی ،زادهولی ؛آرش ،امیدي ؛علیرضا ،ایوبی

مقایسه اثر عصاره هیدروالکلی گیاهان ). 1392(رضا 
و کلپوره بر سطح سرمی گلوکز و پروفایل  وراآلوئه

هاي صحرایی نر دیابتی شده با  لیپیدي در موش
استرپتوزوتوسین، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی 
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Abstract

Aloe vera has many applications in traditional medicine, also it has hypoglycemic effects. 
In present study, the protective effect of the Aloe vera on the adrenal gland of the diabetic rats 
were studied. Fifty mature male rats at the age of 2-3 months old and weighing 200-250 g 
were randomly divided into 5 groups of 10 rats each as follow: Group I which served as the 
control received no treatment, group II which received streptozotocin (IP) at the dose of 65
mg/kg to become diabetic. Rats with blood glucose more than 250 mg/dl were considered as 
diabetic. Group III diabetic rats which received the Aloe vera gel daily with a dose of 400
mg/kg. Group IV diabetic rats which received insulin (10 units/rat). Group V received only 
Aloe vera gel daily with dose of 400 mg/kg. On days 15 and 30 after the last Aloe vera gel 
administration, blood glucose of all groups was measured. Animals were euthanized with 
ether. Then, adrenal glands were collected and fixed in 10% neutral buffered formalin 
solution. The sections were stained using haematoxylin-eosin (H & E) stain, and 
histomorphometrical parameters were evaluated. The thickness of fasciculata layer and the 
size of the spongiocyte were significantly increased in the diabetic rats (P≤0.05). The 
thickness of fasciculate was significantly decreased in diabetic rats which received Aloe vera
and insulin (P≤0.05). Aloe vera has beneficial and protective effects on adrenal glands in 
diabetic rats. 
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