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(دريافت مقاله -11/5/11 :پذيرش مقاله)11/1/42 :

چكيده
زمينه :قهوه يك نوشيدني سنتي است که مورد استفاده اغلب مردم دنيا قرار دارد .زيادهروي در مصرف اين نوشيدني ،سبب بروز
عوارض متعددي بر روي بدن ميشود .در اين مطالعه تأثير غلظتهاي مختلف عصاره آبي دانه قهوه بر روي حجم کليه توسط روشهاي
استريولوژي مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها :به اين منظور  10موش صحرايي نر از نژاد اسپراگو -داولي با وزن  430-450گرم به  1گروه تقسيم شدند .به گروه

کنترل آب (  0/5ميليليتر) و به گروههاي آزمايش از عصاره آبي دانه قهوه با غلظتهاي ( )0/145 ،0/45 ،0/5 ،1 ،1/5گرم بر کيلوگرم
بهمدت  12روز و به مي زان حجم آب در گروه کنترل خورانيده شد .سپس حيوانات تحت بيهوشي ،تشريح و کليه راست آنها برداشته
شد .از هر کليه پس از ثبوت و انجام مراحل پاساژ بافتي ،اساليدهايي بهروش تصادفي همگون به ضخامت  5ميكرون ،تهيه گرديد و پس
از رنگآميزي با هماتوکسيلين -ائوزين و با استفاده از اصل کاواليه ،حجم کل کليه و حجم قسمتهاي قشري و مرکزي مورد مطالعه
قرار گرفت .از آزمونهاي من -ويتني و کروسكال -واليس براي آناليز آماري استفاده گرديد.
يافتهها :عصاره قهوه با غلظتهاي کم ،سبب افزايش حجم کليه و معدل حجمي گلومرولها شد اما در غلظتهاي زياد ،حجم کليه و
معدل حجمي گلومرولها کاهش يافت.
نتيجهگيري :بهنظر ميرسد که قهوه در غلظتهاي زياد داراي اثرات سوء بر روي کليه است سبب کاهش حجم کليه و حجم گلومرولها
ميشود .ولي براي رسيدن به نتايج قطعي ،تحقيقات بيشتري الزم است.
واژگان کليدي :کافئين ،استريولوژي ،کليه ،گلومرول
* شيراز ،خيابان زند ،دانشکده پزشکي ،بخش علوم تشريحي
E-mail:dehghanf@sums.ac.ir
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بررسي استريولوژيک اثر غلظتهاي مختلف عصاره آبي

اثر سمي قهوه بر روي کليه 402 /

دهقاني و همكاران

مقدمه
نوشيدن قهوه ميکنند .مادهي مؤثره قهوه کافئين است.

اندازهگيري در مقاطع سه بعدي تبديل ميشود (.)12

اين ماده در بدن شکسته شده و به تئوفيلين تبديل

يکي از روشهاي استاندارد براي اندازهگيري حجم

ميشود (.)1

اعضا بدن در استريولوژي ،روش کاواليه است که

قهوه داراي ترکيبات پليفنلي بنام فالونوئيدها است.

بهعنوان يک روش استاندارد طاليي معرفي گرديده

اين ترکيبات داراي خاصيت آنتياکسيداني ميباشند که

است ( .)13تغيير حجم و اندازه بافتها يکي از

موجب پيشگيري از بيماريها ميشوند .گزارشات

شاخصهاي علم آسيبشناسي بهحساب ميآيد و هر

نشان ميدهند که مصرف مداوم قهوه در درمان ديابت،

دارويي که بتواند اين تغيير اندازه را جبران نمايد،

بيماريهاي قلبي و عروقي ،آلزايمر و پارکينسون نقش

ميتواند يکي از مالکهاي بهبودي محسوب شود .بر

دارد ( )2و باعث بهبود بيماريهاي کبدي ميشود

همين اساس در اين بررسي ،اثرات غلظت زياد قهوه

( 3و .)4

بر روي حجم کليه مورد بررسي قرار ميگيرد.

گزارشات نشان ميدهد که قهوه ميزان تصفيه
گلومرولي در کليه را افزايش ميدهد ( )5و مصرف

مواد و روشها

مداوم آن خطر ابتال به سرطانهاي کبد و کليه را

دانههاي قهوه از نوع عربي  Coffea arabicaاز تيره

کاهش ميدهد ( .)6اما تحقيقات ديگر نشان ميدهد

روناس  Rubiaceaeتوسط متخصص شناسايي

که زيادهروي در مصرف قهوه ميتواند موجب تأثيرات

گونههاي گياهي در گروه زيستشناسي دانشگاه شيراز

سوء بر بافتها و اعضاي بدن شود ،بدينترتيب که

تشخيص داده شد .سپس دانههاي قهوه ساييده شده و

سختي و مقاومت عروق را افزايش داده و فشار خون

بهصورت پودر درآمد 51 .گرم از اين پودر با 211

را باال ميبرد ( )7و شرايط را براي اسکلروزه شدن

ميليليتر آب مقطر حل گرديد و بهمدت  72ساعت در

گلومرولها و بهدنبال آن نارسايي کليه فراهم ميسازد

هواي آزاد نگهداري شد .پس از گذشت مدت زمان

(.)8-11

مذکور ،محلول توسط روش پرکوالسيون تهيه شد (.)8

بنابراين احتمال داده ميشود که زيادهروي در مصرف

سپس تمام آب محلول فوق ،در دستگاه دسيکاتورو

قهوه سبب آتروفي گلومرولها و در نهايت آتروفي

بهوسيله خال قوي گرفته شد .بدينترتيب از دانه گياه

کليه شود .از آنجا که بين آتروفي کليه و ميزان حجم

فوق ،پودري خشک بهدست آمد .براي  51گرم ماده

آن ارتباط مستقيم وجود دارد ( ،)11بنابراين

اصلي ،حدود  4/5گرم پودر عصاره بهدست آمد .حجم

اندازهگيري حجم کليه ميتواند شاخص مناسبي براي

نهايي مورد استفاده از پودر فوق پس از حل کردن

ارزيابي عملکرد آن باشد (.)4

مقدار مناسب آن در آب مقطر ،معادل 1

امروزه مطالعه سه بعدي ساختمانها ،تحت عنوان

ميليگرم/کيلوگرم وزن بدن در نظر گرفته شد.

اندازهگيري با روشهاي استريولوژي مورد استفاده

تعداد  61موش صحرايي نر از نژاد اسپراگو -داولي با

زيادي قرارگرفته است .در اين روشها اطالعات

وزن حدود  251-231گرم انتخاب و در شرايط

http://bpums.ac.ir

Downloaded from ismj.bpums.ac.ir at 7:08 +0430 on Tuesday June 22nd 2021

بسياري از مردم جهان براي رفع خستگي اقدام به

بهدست آمده از مقاطع دو بعدي به متغيرهاي قابل

سال شانزدهم /شماره  /3پاييز 1314

/ 401طب جنوب

استاندارد از لحاظ سيکل نوري ،رطوبت ،درجه

ضخامت  5ميکرون از بافت تهيه گرديد و سپس با

حرارت و دسترسي کافي به آب و مواد غذايي در

هماتوکسيلين -ائوزين رنگ شد.

قفس مخصوص نگهداري شدند .سپس حيوانات
بهصورت تصادفي به  6گروه  11تايي تقسيم شدند.
گروههاي آزمايش ،عصاره قهوه با غلظتهاي ،1/125
 1 ،1/5 ،1/25و  1/5گرم بر کيلوگرم دو بار در روز و
بهمدت  14روز و به حجم  1/5ميليليتر از طريق
دهاني و با استفاده از گاواژ خورانيده شد .سپس
حيوانات تحت بيهوشي عميق با اتر تشريح و پس از
انجام پرفيوژن عروقي ،کليه راست آنها برداشته شد و
در محلول فيکساتيو فرمالين  11درصد بافر شده در
سديم فسفات تثبيت گرديد .بعد از کامل شدن دوره
ثبوت بافتي ،کليهها از محلول ثابت کننده خارج
گرديدند و پس از شستشو با نرمال سالين ،مراحل
انجام پاساژ بافتي در پارافين انجام شد .براي تهيه
برشها از از تکنيک  Orientatorاستفاده شد .اين
تکنيک نيازمند برشهاي تصادفي هگون  1و دو
صفحه في ( )Фو تتا ( )θميباشد .به اين منظور هر
بلوک پارافيني را بهطور تصادفي بر روي صفحه في
( )Фقرار داده ،سپس يک جهت را بهطور تصادفي
بين اعداد  1-11انتخاب نموده ،پس از آن يک برش
در همان جهت بر روي بلوک پارافيني زده ميشد.
سپس سطح برش ايجاد شده بر روي بلوک را مماس

شکل  )1صفحات في ( )Фو تتا ( )θکه در برش  IURو در تکنيک  Orientatorمورد
استفاده قرار ميگيرد.

در مرحله بعدي  11مقطع بافتي براي انجام اين تکنيک
بهصورت تصادفي انتخاب شد .بدينترتيب که ابتدا
تعداد کل مقطعهاي يک نمونه بر عدد  11تقسيم شده
و اولين مقطع بافتي بهصورت تصادفي در فاصله صفر
تا عدد بهدست آمده انتخاب شده و مقطع بعدي به
فاصله عدد بهدست آمده از مقطع قبلي انتخاب شده و
به اينترتيب  11مقطع از يک نمونه بهصورت تصادفي
انتخاب شد .سپس از يک سيستم آزمون نقطهاي براي
محاسبه حجم کليه استفاده شد .به اينترتيب که اين
شبکه نقاط بهصورت تصادفي بر روي مقاطع بافتي
قرار گرفته و با شمارش تعداد نقاط ،حجم کل کليه ،و
قسمتهاي قشري و مرکزي آن با استفاده ازفرمول زير
محاسبه شد (.)14

)∑p.a(p
_______
.t
V= M2

بر قطر و صفحه تتا ( )θقرار داده ،مجدداً يک جهت را

 tضخامت هر قطعه

بهطور تصادفي از بين اعداد  1-11انتخاب نموده در

 ∑pمجموعه نقاط موجود بر روي برشها

امتداد آن برش نهايي زده ميشد .برش اخير سطح

 Mبزرگنمايي

مقطع مناسب و همگون را جهت دسترس به برشهاي

 a)p(=∆x.∆yمساحت اطراف هر نقطه

تصادفي فراهم مينمود (شکل .)1

براي اندازهگيري حجم گلومرول 31 ،اساليد از هر

پس از فراهم شدن سطح مقطع مناسب ،بلوکها را بر

گروه تهيه گرديد و  31زمينه بهصورت تصادفي

روي دستگاه ميکروتوم قرار داده ،برشهاي سريال با

انتخاب شد و با احتساب بزرگنمايي ،تعداد نقاط
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به گروه کنترل آب و به حجم  1/5ميليليتر و به

اثر سمي قهوه بر روي کليه 410 /

دهقاني و همكاران

گرديد .سپس بر اساس فرمول زير حجم گلومروها در

درصد با فاصله اطمينان مورد قبول و در سطح

هر گروه حساب شد.

( )P>1/15معنيدار در نظر گرفته شد.

Vv=∑pg/∑pk
Vg=Vv.Vk
 ∑pgمجموعه نقاط روي گلومرولها

يافتهها

 ∑pkمجموعه نقاط روي روي کليه

اندازهگيري حجم قسمتهاي مختلف کليه و محاسبه

 Vvدانسيته حجمي گلومرول به کليه

ضريب خطاي مؤثر استريولوژي در جدول  1نشان

آناليز آماري

داده شده است .اندازه حجم کليه در گروههاي مختلف

بررسيهاي آماري با نظارت متخصص آمار و توسط
نرم افزار )USA، Il،Chicago،SPSS Inc( SPSS
ويرايش  15انجام شد .بهمنظور مقايسه حجم
قسمتهاي مختلف کليه در گروههاي کنترل و
آزمايش از آزمونهاي من -ويتني و کروسکال -واليس

مورد بررسي از الگوي خاصي پيروي ميکند .عصاره
قهوه با غلظتهاي  1/25و  1/125گرم بر کيلوگرم
سبب افزايش حجم کل کليه نسبت به گروه کنترل شد.
ولي در گروههاي آزمايش ،از غلظت  1/5تا  1/5گرم
بر کيلوگرم حجم کل کليه کاهش پيدا نمود.

جدول  )1ميانگين و اختالف معيار حجم قسمتهاي مختلف کليه بين گروههاي مختلف مورد آزمايش
رديف
1

متغيرها
کنترل
غلظت  gr/kg1/125عصاره

گروهها

حجم کل کليه

حجم قسمت

حجم قسمت قشري

معدل حجمي

±mmSD3

مرکزي ±mmSD

±mmSD

گلومرولها±µm3SD

گروه 1

225/1±12

14/11±1

221/12±12

453521 ±28851

3

3

گروه 2

a 364/11±28

15/55±2

a 345/1±27

467451 ±31148

3

غلظت gr/kg1 /25عصاره قهوه

گروه 3

a 375/11±31

16/28±2

a 355/18±25

ab536511±585411

4

غلظت  gr/kg1/5عصاره قهوه

گروه 4

a338/1±24

15/51±3

a 315/35±23

ac515833 ±43814

5

غلظت  gr/kg1عصاره قهوه

گروه 5

abc315/11±25

15/11±2

abcd 254/37±25

c445441 ±21336

6

غلظت  gr/kg1/5عصاره قهوه

گروه 6

bcdf271/35±26

15/15±2

bcdfde 254/26±24

abc368186±32535

2

قهوه

 P<1/15 :aنسبت به گروه 1

 P<1/15 :bنسبت به گروه 2

 P<1/15 :cنسبت به گروه 3

 P<1/15 :dنسبت به گروه 4

 P<1/15 :eنسبت به گروه 5

1

اندازه حجم قسمت قشري کليه در گروههاي مورد

گرم/کيلوگرم) ،موجب کاهش حجم کل کليه و قسمت

آزمايش نيز روندي مشابه حجم کل کليه را نشان داد.

قشري آن شد.

اين پديده نشان دهنده اين است که عصاره قهوه در

آزمون آماري نيز نشان داد که بين گروه کنترل با

غلظتهاي مختلف سبب افزايش حجم قسمت قشري

گروههاي آزمايش در اندازهگيريهاي فوق اختالف

کليه نسبت به گروه کنترل ميشود .در گروههاي

معنيداري در سطح ( )P>1/15وجود دارد.

آزمايش ،در غلظتهاي کم ( 1/25و 1/125

اندازه حجم قسمت مرکزي کليه در هر  6گروه مورد

گرم/کيلوگرم) سبب افزايش حجم کليه و قسمت

بررسي تقريب ًا مشابه يکديگر بود و اختالف قابل

قشري آن شد و در غلظتهاي زيادتر ( 1/5تا 1/5

مالحظهاي بين آنها وجود نداشت .آزمون آماري نيز
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موجود برروي گلومرولها در اين زمينهها شمارش

استفاده شد .نتايج بهصورت ميانگين±خطاي معيار 55

/ 411طب جنوب

سال شانزدهم /شماره  /3پاييز 1314

اختالف معنيداري در سطح ( )P>1/15وجود نداشت.

گونهاي که در غلظتهاي کم قهوه ،حجم اين قسمت از

اين امر بيانگر اين نکته است که عصاره قهوه هيچ اثري

کليه افزايش و در غلظتهاي زياد ،کاهش يافته است.

بر روي تغيير حجم قسمت مرکزي کليه ندارد .محاسبه

در ناحيه قشري کليه ،نيز پارامترهاي مختلفي براي

ضريب خطاي استريولوژي در همه گروهها بين

اندازهگيري وجود دارد که تغيير در هر کدام از آنها

 1/11-1/13متغير بود که نشان دهنده کم بودن ميزان

ميتواند سبب تغيير در حجم اين ناحيه گردد .اين

خطا در روش استريولوژي بهکار برده شده است.

پارامترها شامل لولهها و عروق کليه ،تعداد و حجم

ميزان معدل حجمي گلومرولها در گروههاي آزمايش

گلومرولها ميباشد .سالسدو ( )Salcedoو همکاران

نسبت به گروه کنترل افزايش يافته است که بيشترين

نشان دادند که کافئين و تئوفيلين که از ترکيبات قهوه

ميزان در غلظت  1/25گرم بر کيلوگرم بود اما در

است با اثر بر روي گيرندههاي  A1موجود در عروق

غلظت  1/5گرم بر کيلوگرم ميزان معدل حجمي

آوران کليه سبب گشادي اين عروق ميگردند.

گلومرولها هم نسبت به گروه کنترل و هم نسبت به

اين ترکيبات بر روي عضالت صاف جدار عروق کليه

گروههاي آزمايش کاهش معنيداري را در سطح

اثر گذاشته و سبب انبساط آنها ميشود ( .)15در اين

( )P>1/15نشان داد.

تحقيق مصرف عصاره قهوه در غلظتهاي خاصي 1/5
و  1/25گرم بر کيلوگرم سبب افزايش حجم کليه

بحث

گرديده است .بهنظر ميرسد که قهوه سبب انبساط

حجم کل کليه در بسياري از بيماريها ميتواند تغيير

عروقي و افزايش جريان خون در کليه شده است .اين

يابد .گزارشات نشان ميدهد که اندازه کليه جنينهاي

انبساط عروقي ميتواند بر روي گلومرولها نيز تأثير

مذکر و مؤنث مادراني که در طول دوران بارداري

گذاشته و باعث افزايش اندازه آنها شود .از آنجا که

بهطور مرتب مبادرت به نوشيدن قهوه نمودهاند ،کاهش

بين افزايش اندازه گلومرولها و سطح پااليش کليه

يافت ( 3و  .)15پاالتيني ( )Palatiniو همکاران نيز

ارتباط مسقيمي وجود دارد (.)4

نشان دادند که مقادير زياد قهوه سبب افزايش

بنابراين بهنظر ميرسد که عصاره قهوه در غلظتهاي

فشارخون ميشود و ميزان فيلتراسيون گلومرولي را

خاصي ميتواند با افزايش سطح پااليش کليه ،در

افزايش ميدهد (.)16

کاهش آسيبهاي احتمالي در اين عضو مؤثر باشد .اما

افزايش ميزان تصفيه گلومرولي در دراز مدت ميتواند

در همين تحقيق نشان داده شد که با افزايش مصرف

منجر به کاهش تعداد نفرونها و اسکلروزه شدن

عصاره قهوه در گروههاي آزمايش از  1/75تا  4گرم بر

گلومرولها و در نهايت کم شدن اندازه کليه شود

کيلوگرم حجم کليه کاهش مييابد.

( 17 ،4و .)18

تحقيقات نشان ميدهد که مصرف زياد قهوه موجب

در اين تحقيق نشان داده شد که قهوه هيچ تأثيري بر

سختي شريانها و افزايش مقاومت عروقي ميگردد و

روي قسمت مرکزي در گروههاي کنترل و آزمايش

تا حدودي فشار خون را افزايش ميدهد ( 4 ،3و .)7

نداشت .اما حجم کل را افزايش داد .حجم ناحيه قشري

توفوويک ( )Tofovicنيز نشان داد که مصرف زياد
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نشان داد که بين گروه کنترل با گروههاي آزمايش

کليه در بين گروههاي کنترل و آزمايش تغيير نمود ،به

اثر سمي قهوه بر روي کليه 414 /

دهقاني و همكاران

توجه به نتايج فوق احتمال داده ميشود که افزايش

پااليش گلومرولي نيز کاهش يافته و احتمال ابتال به

غلظت عصاره قهوه سبب تنگ شدن عروق خوني و

نارسايي مزمن کليه افزايش مييابد ( .)21توفوويک نيز

کاهش جريان خون در عروق کليوي شده و شرايط را

نشان داد که مصرف زياد قهوه سبب اسکلروزه شدن

براي اسکلروزه شدن گلومرولها فراهم ميسازد .اين

گلومرولها ميشود ( .)8بنابراين عصاره قهوه ميتواند

تغييرات در نهايت ميتواند سبب کاهش حجم در

با اثر بر روي عروق و اندازه گلومرولها موجب

ناحيه قشري و در نهايت کل کليه گردد.

تغييرحجم قسمت قشري و کل کليه شود .با توجه به

بدينترتيب بهنظر ميرسد که ميزان پااليش کليه کاهش

نتايج فوق ميتوان اين گونه برداشت نمود که مصرف

يابد .مطالعه توفوويک نيز نشان داد که زيادهروي در

عصاره قهوه در غلظتهاي کم سبب بزرگ شدن حجم

مصرف قهوه سبب بدتر شدن نارسايي حاد کليه ميشود

کليه و احتماالً افزايش ميزان پااليش کليه ميگردد ولي

( .)8از سويي ،مطالعات بافتي در اين تحقيق نيز نشان

در غلظتهاي زياد حجم کليه را کاهش ميدهد.

داد که افزايش غلظت عصاره قهوه هيچ تأثيري بر روي

بهنظر ميرسد که اين کاهش در اثر افزايش مقاومت

لولههاي کليه و بافت پارانشيمي آن ندارد ولي ميتواند

عروقي ،سبب کاهش جريان خون و اسکلروزه شدن

بر روي حجم گلومرولها اثر بگذارد.

گلومرولها شود .البته شمار گلومرولها نيز ميتواند

نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که عصاره قهوه

شاخص مناسبي براي ارزيابي باشد ولي چون در اين

در غلظتهاي کم سبب بزرگ شدن حجم گلومرولها

تحقيق تعداد گلومرولها تخمين زده نشده است،

ميشود ولي در غلظتهاي زياد موجب کاهش حجم

بنابراين براي رسيدن به نتايج قطعيتر ميبايست

گلومرولها ميشود .تخمين حجم گلومرولهاي کليه

متغيرهاي ديگر مثل حجم عروق کليه و تعداد

شاخص بسيار مناسبي جهت اندازهگيري ميزان تصفيه

گلومرولها نيز اندازهگيري شود.

گلومرولي و عملکرد کليهها است ( .)21در اين موارد
بهمنظور جبران کاهش ميزان پااليش گلومرولي ،حجم

سپاس و قدرداني

گلومرولها افزايش مييابد.

از دانشگاه علوم پزشکي شيراز و مرکز تحقيقات

اما مطالعات ديگر نشان ميدهد که هر چند با افزايش

مورفومتري و استريولوژي و گروههاي آناتومي و

حجم گلومرول ،سطح پااليش گلومرولي نيز زياد

فارماکولوژي و مرکز تحقيقات حيوانات که در

ميشود ولي اين افزايش حجم ميتواند شانس ابتال به

انجام اين طرح تحقيقاتي مرا ياري دادند نهايت

اسکلروزه شدن و آتروفي گلومرولها را بيشر نمايد.

قدرداني را مينمايم.
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Effect of water coffee extract on kidney volume
(a stereological study)
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Abstract

Background: Coffee is a traditional drinking used by most of the people around the world. Overuse of
coffee leads to many side effects on body. In this study, the effect of different doses of coffee extract on
kidney volume was studied by the stereological method.
Material and Methods: Sixty spragu-dawley male rats were divided into 6 groups. Control group was
given tap water (0.5ml) and experimental groups were given coffee extract orally for 14 days with doses
(0.125, 0.25, 0.5, 1, 1.5gr/kg) with the same volume of control group. Then rats were anesthetized (with
ether), sacrificed and their right kidneys were removed, fixed, tissue processed and stained with H&E. The
5µm slides were studied by Cavalieri principle.
Results: Higher doses of water coffee extract were associated with decreased kidney volume and volumes
of glomerules but in lower doses it increased related to control group.
Conclusion: It seems that, high doses of coffee has side effect on kidneyand reduces volume of kidney
and its glomerules. However further studies are required to confirm this research.
Keywords: coffeine, stereology, kidney, glomerule
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