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تأثیر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر شاخصهای بیوشیمیایی و بافتی عملکرد بافت کلیه
موشهای صرعی تیمارشده با الموتریژین
زهره ذکریزاده ،*1فرح فرخی

دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران.
 2استادیار بافت و جنینشناسی ،دانشگاه
ارومیه ،ارومیه ،ایران.

چکیده
زمینه و هدف :کلیه بافتی است که به دلیل نقش تعیینکننده در فیلتراسیون و به جهت مواجهه
مستقیم با داروها ،همواره در معرض آسیب قرار دارد .در این تحقیق اثر عصاره هیدروالکلی
زنجبیل بر روی بافت کلیه موشهای صرعی تیمارشده با الموتریژین ) (LTGمورد بررسی قرار
گرفت.
روش بررسی :در این مطالعه 84 ،سر موش صحرایی ماده به  4گروه  6تایی تقسیم شد 2 .گروه
از موشها بهعنوان کنترل در نظر گرفته شد که یک گروه کنترل ،آب و غذای معمولی دریافت
کردند و گروه کنترل دوم مثبت الموتریژین را (با دوز  11میلیگرم بر کیلوگرم در روز)
بهصورت خوراکی دریافت کردند .گروه تیمار پس از القای صرع بهوسیله  81میلیگرم بر
کیلوگرم پنتیلن تترازول با تزریق داخل صفاقی به  5گروه دارای تیمارهای زنجبیل (با دوز  51و
 111میلیگرم بر کیلوگرم) و الموتریژین تقسیم شدند .پس از  8هفته ،موشها بیهوش شده و بعد
از خونگیری جهت انجام آزمایشهای بیوشیمیایی ،کلیه آنها جدا و پس از تهیه مقاطع بافتی و
رنگآمیزی با روش پریودیک اسید شیف ،با میکروسکوپ نوری ) (LMبررسی شدند .تجزیه و
تحلیل دادهها با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی انجام گرفت .سطح
معنیداری p<1/15 ،در نظر گرفته شد.

*

یافتهها :میانگین مقدار کراتینین ،اوره ،تریگلیسرید و کلسترول تام در موشهای صرعی و
نویسنده مسئول مکاتبات:

زهره ذکریزاده ،دانشگاه ارومیه،
ارومیه ،ایران؛
آدرس پست الکترونیکی:
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صرعی تیمارشده با الموتریژین ،بهطور معنیداری افزایش یافت ) (p<1/15و تحلیل گلومرول و
اپیتلیوم لولههای پیچیده قابلمشاهده بود .درحالیکه در موشهای تیمارشده با عصاره
هیدروالکلی زنجبیل این پارامترها بهطور چشمگیری بهبود یافت.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه نشان داد عصاره هیدروالکلی زنجبیل همراه با داروی ضدصرع
الموتریژین ،در بیماران صرعی بر بافت کلیه اثر محافظتی دارد.
کلید واژهها :صرع؛ زنجبیل؛ الموتریژین؛ کلیه؛ موشها.

تاریخ دریافت22/5/11 :
تاریخ پذیرش22/1/3 :

45

لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
)Zekrizadeh Z, Farokhy F. the effect of hydroalcoholic extract of ginger (HEG
onhistological and biochemical parameters of kidney in epileptic rats treated
with lamotrigine. Qom Univ Med Sci J 2014;8(5):54-62.
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کارشناس ارشد بافت و جنینشناسی،

2

تأثیر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر شاخصهای بیوشیمیایی و بافتی عملکرد بافت کلیه موشهای صرعی ...

زهره ذکریزاده و همکاران

تشنج ،رویداد محدود عملکرد مغزی است که ناشی از

در این تحقیق ،از  84موش صحرایی ماده نژاد ویستار با وزن

تخلیه غیرطبیعی نورونهای مغزی میباشد .پنتیلن تترازول

حدود  281- 381گرم استفاده شد .موشها از مرکز پرورش

( )Pentylenetetrazol, PTZیک نوروپپتید بینالمللی است که

حیوانات انستیتو پاستور تهران  -ایران خریداری شدند و پس از

توسط نورولوژیستها برای ایجاد صرع استفاده میشود .برای

انتقال به حیوانخانه آزمایشگاهی در دانشکده علوم ،دانشگاه ارومیه

ایجاد کیندلینگ شیمیایی در موش ،پس از چند تزریق اولیه ،روند

با رژیم غذایی استاندارد (غذای پلت استاندارد) و آب ،بدون

ایجاد آن در موشها فعالشده و تا ایجاد کیندلینگ کامل پیش

محدودیت در شرایط اتاق  12ساعت تاریکی و  12ساعت

میرود ( .)1با وجود پیشرفتهای زیاد در عرصه علم پزشکی و

روشنایی و دمای بین  21-25درجه سانتیگراد با رطوبت نسبی

داروسازی ،درمان بیماران صرعی و اختالالت تشنجی ،همواره از

 %25-31نگهداری شدند .قبل از شروع تیمار ،موشها به مدت

چالشهای پیشروی پزشکان و محققان بوده است.

 1روز در شرایط محیط قرار گرفتند تا به آن عادت کنند .حیوانات

امروزه ،در درمان صرع از داروهایی مانند الموتریژین استفاده

بهطور تصادفی در قفسهای فلزی و در  4گروه  6تایی تقسیم

میکنند که دارای عوارض جانبی است Mark .معتقد است

شدند.

رادیکالهای آزادشده بهوسیله داروهای ضدصرع از جمله

جهت تهیه عصاره الکلی زنجبیل ،پس از تهیه ریشه زنجبیل و تأیید

الموتریژین ) (Lamotrigine, LTGدارای اثرات سمی برای فرد

آن توسط گروه زیستشناسی دانشگاه ارومیه با شماره هرباریوم

مصرفکننده میباشد .آنتیاکسیدانها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم

( )4G041و پودرکردن مقدار  511گرم از آن بهوسیله آسیاب ،به

سلولها را در برابر آسیبهای ناشی از رادیکالهای آزاد محافظت

نسبت  1به  8با اتانول  %11مخلوط و به مدت  84ساعت بر روی

میکنند ( .)2مطالعات نشان داده است عصاره زنجبیل دارای

شیکر در دمای آزمایشگاه قرار گرفت .آنگاه بهوسیله کاغذهای

خواص ضدالتهابی ( ،)8،3ضدباکتریایی ( ،)5ضدقارچی (،)1،6

صافی بزرگ و کوچک ،فیلتراسیون دقیق مخلوط انجام شد .مایع

تحریککننده سیستم ایمنی و خاصیت ضدمیکروبی ( )4است.

صافشده در روتاری تغلیظ و در نهایت عصاره با قوام عسلی به

مطالعات  in vitroنشان داده است زنجبیل عامل درمانی مناسبی

دست آمد که با نرمال سالین ،غلظتهای متفاوت موردنیاز

برای جمعآوری پراکسی نیتریت ) (NOو تنظیم شرایط

برحسب میلیگرم بر کیلوگرم وزن حیوان تهیه گردید (.)12،11

آسیبشناختی است که در اثر تولید بیش از حد  NOو

برای ایجاد صرع در حیوانات از روش کیندلینگ شیمیایی استفاده

محصوالت اکسیداسیونی آن ایجاد میگردد ( .)2کلیهها نقش

شد .در همه موشها کیندلینگ شیمیایی با تزریق  2نوبت پنتیلن

اساسی در فیلتراسیون ،متابولیسم و دفع محصوالت متابولیکی

تترازول (با دوز  81میلیگرم بر کیلوگرم) بهصورت داخل صفاقی

دارند .مواد شیمیایی و یا اشکال فعال متابولیکی ممکن است از

هر  84ساعت یکبار (به مدت یکماه) انجام شد .در نوبت دهم

پالسما به توبولهای کلیوی منتقل و تا چند برابر سطحیکه در

از دوز چالش پنتیلن تترازول ( 61میلیگرم بر کیلوگرم در روز)

دیگر بافتها یافت میشود تغلیظ گردند ( .)11از آنجاییکه میزان

که القاکننده فاز باالی تشنج است استفاده گردید .فعالیتهای

اوره ،کراتینین ،تریگلیسرید و کلسترول سرمی ،همچنین

تشنجی در طول  31دقیقه پس از تزریق پنتیلن تترازول با استفاده از

آنزیمهای کلیوی بهعنوان شاخصی معتبر جهت سنجش میزان

دوربینهای فیلمبرداری ضبط و ارزیابی شد .تزریقات در این دو

عملکرد کلیه به کار میروند ،در این تحقیق اثر عصاره

گروه ادامه یافت تا هر حیوان  3بار پشت سرهم ،مرحله پنجم

هیدروالکلی زنجبیل در بافت کلیه موشهای رت که با

تشنج را از خود نشان دهد .بدین ترتیب این حیوان بهعنوان مدل

الموتریژین تیمار شده بودند مورد بررسی قرار گرفت.

کیندله در نظر گرفته شد (.)13
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مقدمه

روش بررسی

زهره ذکریزاده و همکاران
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شدند .دو گروه از موشها بهعنوان کنترل سالم در نظر گرفته

 )Gpo-PAP/Endpointو کلسترول تام (به روش اندازهگیری

شدند که یک گروه ) (Cآب و غذای معمولی دریافت کردند و

 (CHOD-PAP/Endpointو با استفاده از کیتهای شرکت

گروه دوم ) (CLالموتریژین را (با دوز  11میلیگرم بر کیلوگرم

پارسآزمون اندازهگیری شدند .بعد از خونگیری و کالبدشکافی،

در روز) بهصورت خوراکی (گاواژ) دریافت کردند .گروه تیمار

نمونههای بافتی مناسب از کلیهها برداشته شد و در محلول بافر

پس از القای صرع بهوسیله پنتیلن تترازول (با دوز  81میلیگرم بر

فرمالین  %11قرار گرفت .در ادامه ،بعد از گذراندن مراحل

کیلوگرم) تزریق داخل صفاقی به  5گروه تقسیم شدند :یک گروه

آمادهسازی بافتی و تهیه بلوکهای پارافینی ،مقاطعی به قطر

از موشهای صرعی با آب و غذای معمولی پلت تیمار شدند

 6میکرون تهیه و به روش پریودیک اسید شیف ))PAS

)(CP؛ گروه صرعی دوم بهوسیله الموتریژین (با دوز  11میلیگرم

رنگآمیزی شدند.

بر کیلوگرم در روز) ) (PLو گروه صرعی سوم و

تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه و

چهارم ) (PZ1)(PZ2بهوسیله عصاره زنجبیل (با دوز  51و

آزمون تعقیبی توکی انجام گرفت .نتایج بهصورت

 111میلیگرم بر کیلوگرم) تیمار شدند .گروه صرعی پنجم و

ارائه گردید .سطح معنیداری p<1/15 ،در نظر گرفته شد.

Mean±SEM

ششم ) (PLZ1) (PLZ2نیز بهوسیله الموتریژین (با دوز
 11میلیگرم بر کیلوگرم در روز) و زنجبیل (با دوز  51و

یافتهها

 111میلیگرم بر کیلوگرم) تیمار شدند .پس از  24روز تیمار،

میانگین میزان اوره و کراتینین در موشهای صرعی و صرعی

رتها با اتر بیهوش شده و بعد از کالبدشکافی و نمایانشدن قلب،

تیمارشده با الموتریژین ،در مقایسه با گروه کنترل بهطور

خونگیری از بطن چپ قلب با استفاده از سرنگهای آغشته به

معنیداری افزایش یافت ( )p<1/15و در موشهای صرعی

هپـاریـن انجـام گـرفـت .سپـس سـرم حـاصـل در لـولـههـای

تیمارشده با عصاره زنجبیل ،کاهش معنیداری مشاهده گردید.

آزمایش ریخته شد و جهت انجام آزمایشهای بیوشیمیایی به

کاهش اوره و کراتینین در موشهای تیمارشده با زنجبیل (دوز

آزمایشگاه منتقل گردید .کراتینین (با روش انـدازهگـیـری

 111میلیگرم بر کیلوگرم در روز) در مقایسه با دوز  51میلیگرم

 ،)Jaffe/Fixed Rate or Kineticاوره (بـا روش انـــدازهگـیـــری

بر کیلوگرم در روز چشمگیرتر بود (جدول ،نمودار شماره  1و .)2

جدول :میانگین و انحراف معیار آنزیمهای کلیه در موشهای صرعی تیمار شده با الموتریژین

C

گروهها
a

اوره )(U/L

33/1±3/1

کراتینین )(U/L

**d

کلسترول )(mg/dl

a

تریگلیسرید )(mg/dl

CP

±1/1

a

1/36

111/2±1/8

a

11/1±1/8

b

54±1/6

**b
**b
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**c
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132/2±1/3

**b
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**c
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136/3±1/3
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138/3±1/3
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c

32/3±1/3

a

2/5±1/13

de

81/2±1/5

**c

LPZ50
d

83/1±1/8
**d

2/4±1/13

3/ 5

ed

**d

112/2±1/3

d

123/3±1/2

d

126/6±1/3

d

a

a

a

a

41/5±1/2

6
4
2
0

42/5±1/2

48/6±1/3

81/2±1/5
3/1±1/13

124/1±1/2
46/6±1/5

کراتینین
U/L

d

d

62±1/1

**b
**b

CL
ad

LPZ100
ad

PZ100

PZ50

نمودار شماره  :1میانگین تغییرات کراتینین در موشهای صرعی تیمارشده با الموتریژین
*حروف مشابه نشان میدهد اختالف معنیدار نیست و حروف متفاوت نشان از اختالف معنیدار است :C .کنترل نرمال؛  :CPکنترل شم؛  :LPصرعی تیمارشده
با الموتریژین؛  :CLکنترل مثبت؛  :PZ100صرعی تیمارشده با عصاره زنجبیل با دوز 111؛  :LPZ100صرعی تیمارشده با الموتریژین و زنجبیل
با دوز 111؛  :PZ50صرعی تیمارشده با عصاره زنجبیل با دوز 41؛  :LPZ50صرعی تیمارشده با الموتریژین و عصاره زنجبیل با دوز .41
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 84سر موش صحرایی ماده بهطور تصادفی به  4گروه 6تایی تقسیم

 ،)Berthelot/Endpointتریگلیسرید (با روش اندازهگیری

تأثیر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر شاخصهای بیوشیمیایی و بافتی عملکرد بافت کلیه موشهای صرعی ...

c
d

ed

80

b
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ad

a

40

اوره
U/L

ad

de

زهره ذکریزاده و همکاران

20
0

*حروف مشابه نشان میدهد اختالف معنیدار نیست و حروف متفاوت ،نشان از اختالف معنیدار است :C .کنترل نرمال؛  :CPکنترل شم؛  :LPصرعی
تیمارشده با الموتریژین؛  :CLکنترل مثبت؛  :PZ100صرعی تیمارشده با عصاره زنجبیل با دوز 111؛  :LPZ100صرعی تیمارشده با الموتریژین و زنجبیل
با دوز 111؛  :PZ50صرعی تیمارشده با عصاره زنجبیل با دوز 41؛  :LPZ50صرعی تیمارشده با الموتریژین و عصاره زنجبیل با دوز .41

میزان تریگلیسرید و کلسترول در موشهای صرعی و صرعی

در روز) و تیمارشده با الموتریژین همراه با عصاره زنجبیل نسبت

تیمارشده با الموتریژین در مقایسه با گروه کنترل ،بهطور

به موشهای صرعی و صرعی تیمارشده با الموتریژین ،کاهش

معنیداری افزایش یافت .درحالیکه در موشهای صرعی

معنیداری مشاهده شد (( )p<1/15جدول ،نمودار شماره  3و .)8

تیمـارشـده با عصـاره زنجبیـل (دوز  111میلـیگـرم بر کیلوگـرم
در
c

c
a

a

150
b
100

a

a

50

تری گلیسرید
mg/dl

a

0
PZ100 LPZ100 PZ50 LPZ50

LP

CL

C

CP

نموادر شماره  :9میانگین تغییرات تریگلیسرید در موشهای صرعی تیمارشده با الموتریژین
*حروف مشابه نشان میدهد اختالف معنیدار نیست و حروف متفاوت نشان از اختالف معنیدار است :C .کنترل نرمال؛  :CPکنترل شم؛  :LPصرعی
تیمارشده با الموتریژین؛  :CLکنترل مثبت؛  :PZ100صرعی تیمارشده با عصاره زنجبیل با دوز 111؛  :LPZ100صرعی تیمارشده با الموتریژین و زنجبیل با
دوز 111؛  :PZ50صرعی تیمارشده با عصاره زنجبیل با دوز 41؛  :LPZ50صرعی تیمارشده با الموتریژین و عصاره زنجبیل با دوز .41

d

d

d

c

b

b

b

a

150

50

کلسترول
mg/dl

100

0

نمودار شماره  :5میانگین تغییرات کلسترول در موشهای صرعی تیمارشده با الموتریژین
*حروف مشابه نشان میدهد اختالف معنیدار نیست و حروف متفاوت نشان از اختالف معنیدار است :C .کنترل نرمال؛  :CPکنترل شم؛  :LPصرعی
تیمارشده با الموتریژین؛  :CLکنترل مثبت؛  :PZ100صرعی تیمار شده با عصاره زنجبیل با دوز 111؛  :LPZ100صرعی تیمارشده با الموتریژین و زنجبیل
با دوز 111؛  :PZ50صرعی تیمارشده با عصاره زنجبیل با دوز 41؛  :LPZ50صرعی تیمارشده با الموتریژین و عصاره زنجبیل با دوز .41
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نمودار شماره  :2میانگین تغییرات اوره در موشهای صرعی تیمارشده با الموتریژین

زهره ذکریزاده و همکاران

تأثیر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر شاخصهای بیوشیمیایی و بافتی عملکرد بافت کلیه موشهای صرعی ...

در مقاطع بافتی تهیهشـده از کلیه در موشهای صرعی)،(CP

در گروه صرعی تیمارشده با الموتریژین ( ،)PLنکروز لوله

تحلیل گلومرولی و نکروز اپیتلیوم در لوله پروگزیمال دیده شد.

پروگزیمال و  Castداخل لوله پیچیده دیده شد .در گروههای

در تصاویر بافتی موشهای تیمارشده با الموتریژین ) ،(CLتحلیل

تیمارشده با زنجبیل ) ،(LPZ1ساختار گلومرولی و لولههای

گلومرولی و افزایش فضای ادراری و وجود ترشحات داخل لوله

پیچیـده بهبـودیـافتـه و بـه حـالـت نـرمـال نـزدیکشـده بـودنـد

پروگزیمال مشاهده گردید.

( شکل .)1-8

P
G

nG

c
CP

C

nP
nG
us
PL

CL

n
P
LPZ1
شکل شماره  1-5مقطع عرضی از بافت کلیه در موشهای صرعی تیمارشده با الموتریژین ( رنگآمیزی  PASو درشتنمایی ×.)511
شکل  :Cبافت کلیه در گروه کنترل سالم ،گلومرول با کپسول بومن سالم ) (Gو لوله پروگزیمال سالم ).(P
شکل  :CPبافت کلیه گروه کنترل صرعی ،تحلیل گلومرول ) ،(nGنکروز لوله پروگزیمال ).(nP
شکل  :CLگروه کنترل مثبت (تیمارشده با الموتریژین) ،تحلیل گلومرول ) (nGو افزایش فضای ادراری ).)us
شکل  :PLگروه صرعی تیمارشده با الموتریژین ،نکروز لوله پروگزیمال ) (nPو  castداخل لوله پیچیده (.)c
شکل  :LPZ1گروه صرعی تیماری با زنجبیل (دوز  111میلیگرم بر کیلوگرم) و الموتریژین که ساختار بافت کلیه مشابه با گروه کنترل میباشد.
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nP

تأثیر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر شاخصهای بیوشیمیایی و بافتی عملکرد بافت کلیه موشهای صرعی ...

زهره ذکریزاده و همکاران

کلیه بهعنوان محل اصلی فیلتراسیون و یکی از مکانهای سمزدایی

( .)12استفاده از زنجبیل (با دوز  111میلیگرم بر کیلوگرم در

در بدن ،مستقیماً تحت تأثیر داروهای مختلف قرار میگیرد.

روز) در گروه صرعی در مقایسه با زنجبیل (دوز  51میلیگرم بر

همچنین متابولیتهای حاصل از سموم ،موجب آسیب به

کیلوگرم در روز) ،میزان اوره و کراتینین را به میزان بیشتری

سلولهای کلیوی میشود .برطبق مطالعات انجامشده در آسیب

کاهش میدهد ( .)21برطبق نتایج تحقیق حاضر ،در موشهای

پارانشیم کلیه؛ اوره و کراتینین که از فرآوردههای نهایی متابولیسم

تیمارشده با زنجبیل؛ اوره و کراتینین سرمی کاهش یافته و ساختار

پروتئینها هستند افزایش مییابد ( )18در مطالعه حاضر مشاهده

گلومرولها و لولههای پیچیده بافت کلیه به شکل نرمال مشاهده

گردید میزان اوره و کراتینین در گروههای صرعی و موشهای

میشود .افزایش کلسترول (هیپرکلسترومی) در ایجاد نارسایی

تیمارشده با الموتریژین ،افزایش معنیداری یافته است .در مقاطع

کلیوی تأثیر دارد .متابولیسم چربی نیز دارای نقش مهمی در

بافتی این گروه از موشها ،تحلیل گلومرولی و افزایش غشای پایه

پیشرفت بیماریهای کلیوی در بیماران کلیوی مزمن میباشد.

و نکروز در لوله پروگزیمال نیز دیده شد .داروهای ضدصرع از

همچنین رسوب لیپید و اکسیداسیون آن در مزانژیوم کلیه ،منجر به

جمله الموتریژین دارای اثرات سمی برای فرد مصرفکننده است

مهاجرت مونوسیتها به مزانژیوم شده و با تبدیل آنها به سلولهای

( .)2مصرف این دارو موجب تشکیل رادیکالهای آزاد شده که

فوم ،متابولیسم لیپیدها تغییر یافته و مشابه تغییرات

در نقش دهنده الکترون ،برای تکمیل الکترونهای حلقه خارجی،

آرترواسکلروزیس ،فرآیندهای نرمال بیولوژیک مختل و

خود به پروتئینها و لیپوپروتئینهای غشای سلولی متصل و اثر

گلومرواسکلروزیس ایجاد میشود .سلولهای مزانژیال کلیوی

سیتوتوکسیک ایجاد میکنند .همچنین با اتصال به اسیدهای

دارای رسپتور برای  LDLو تریگلیسرید هستند .افزایش میزان

نوکلئیک موجود در  DNAو  RNAباعث ایجاد آسیب میشوند

چربی و اکسیداسیون آنها موجب تحریک سلولهای مزانژیال و

( .)2کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول نیز باعث افزایش

تکثیر آنها شده و با افزایش تولید ترومبوکسان ،حجم گلومرولی

رادیکالهای آزاد میشود ( .)15بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت

افزایش مییابد .این امر موجب تجمع ماکروفاژها ،LDL ،تولید

رادیکالهای آزاد ناشی از الموتریژین و پنتیلن تترازول با ایجاد

سایتوکاینها و گونههای اکسیژن فعال میشود که خود موجب

نفروپاتی و کاهش فیلتراسیون کلیه؛ میزان اوره و کراتینین موجود

کاهش فیلتراسیون گلومرولی گشته و میزان چربی سرم افزایش

در سرم را افزایش میدهند .آنتیاکسیدانها سلولها را در برابر

مییابد ( .)21در مطالعه دیگری ،در موشهای صرعی و صرعی

آسیبهای ناشی از رادیکالهای آزاد محافظت میکند (.)2

تیمارشده با الموتریژین؛ میزان کلسترول و تریگلیسرید در مقایسه

مطالعات نشان داده است عصاره زنجبیل فنلی و زنجبیل فنلی

با گروه کنترل نرمال افزایش نشاد داد .در مقابل ،کاهش

هیدرولیزشده با مهار رادیکالهای آزاد ،مهار پراکسیداسیون چربی

چربیهای اشباع خون ،نقش مهمی در پیشگیری از بیماریهای

و حفاظت از DNA؛ بهعنوان آنتیاکسیدان قوی عمل میکند

مزمن کلیوی داشت ( .)22کاهش بیوسنتز سلولی کلسترول مربوط

( .)16همچنین استفاده از زنجبیل در دوزهای مختلف موجب

به افزایش فعالیت رسپتور  LDLبوده که باعث کاهش  LDLو در

کاهش میزان اوره ،کراتینین و افزایش وزن بافت کلیه در

نتیجه کاهش غلظت کلسترول در پالسما میشود (Nijveldt .)23

موشهای تحت درمان با زنجبیل میشود ( .)11درمان با زنجبیل

و همکاران (سال  )2111گزارش دادند رادیکالهای آزاد

در موشهای دیابتی ،میزان اوره و کراتینین را کاهش میدهد

اکسیژنی با اکسیداسیون  LDLباعث ایجاد آسیب در اندوتلیال

( .)14از طرفی ،درمان با عصاره زنجبیل ،مانع نقصان یا کاهش

سیستم عروقی در بدن میشوند ( .)28همچنین در مطالعهای دیگر

غلظت آنتیاکسیدانتها و آنزیمهای آنتیاکسیدانتی در بافت کلیه

نشان داده شد حضور فالوونوئیدها مانع از آسیب ناشی از

میشود .وجود پلیفنلها و فالوونوئیدهای موجود در عصاره

رادیکالهای اکسیژنی میگردد (.)25

هیدروالکلی زنجبیل ،عهدهدار فعـالیت حفـاظتی و آنتیاکسیدانتی
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بحث

در بافت کلیه و کاهش میزان اوره و کراتینین سرمی میباشند

تأثیر عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر شاخصهای بیوشیمیایی و بافتی عملکرد بافت کلیه موشهای صرعی ...

زهره ذکریزاده و همکاران

 (E)-8 beta, 17-epoxyllabed-12-ene-15, 16-dialوجود دارد

اشکال لیپیدی موجود در سرم میشود .زنجبیل با خاصیت

که موجب کاهش بیوسنتز چربی در کبد موش هیپرکلسترولمی

آنتیاکسیدانتی موجب از بین رفتن رادیکالهای آزاد و با

میشود ( .)26همچنین تغذیه با عصاره هیدروالکلی زنجبیل باعث

جلوگیری از پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از آن ،باعث کاهش

افزایش فعالیت  7-alpha-hydroxylaseکه یک آنزیم

میزان کلسترول و تریگلیسرید موجود در سرم شده و میزان

محدودکننده در بیوسنتز اسیدهای صفراوی است شده و با تغییر

آسیب ناشی از هیپرکلسترولمی و هیپرتریگلیسریدمی در

کلسترول به اسیدهای صفراوی باعث دفع کلسترول از بدن میشود

گلومرول بافت کلیه را نیز کاهش میدهد (.)31

(.)21
 Fuhrmanو همکاران نیز در مطالعه خود نشان دادند عصاره

نتیجهگیری

هیدروالکلی زنجبیل ،میزان کلسترول پالسما را کاهش داده و از

نتایج این مطالعه نشان داد استفاده از زنجبیل به همراه داروی

اکسیداسیون  LDLدر آترواسکلروتیک موش جلوگیری میکند

ضدصرع الموتریژین موجب کاهش عوارض جانبی این دارو در

( .)24در مطالعهای دیگر مشاهده گردید تزریق آلوکسان موجب

کلیه میشود .همچنین با توجه به نتایج این مطالعه و سایر تحقیقات

افزایش تریگلیسرید و کلسترول سرمیشده و استفاده از عصاره

انجامشده میتوان استفاده از زنجبیل را بهعنوان یک چاشنی

زنجبیل موجب کاهش میزان تریگلیسرید و کلسترول تام در سرم

مناسب توصیه نمود .بسیاری از خانوادهها برحسب یک سنت از

میشود ( .)12براساس مطالعه  Bhandariو همکاران ،عصاره

این ماده استفاده میکنند.

هیدروالکلی زنجبیل موجب کاهش معنیداری در کلسترول و
تریگلیسرید تام سرمی در مقایسه با گروه دیابتی شده و موجب

تشکر و قدردانی

محافظت از پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از رادیکالهای آزاد

بدینوسیله از کارشناس محترم آزمایشگاه بیوشیمی گروه

میگردد ( .)22همچنین گزارش شده است مصرف  251میلیگرم

زیستشناسی خانم فرناد بهخاطر همکاری در اجرای کارهای

در روز زنجبیل به مدت  11هفته ،میزان تریگلیسرید را در موش

علمی این پژوهش تشکر و قدردانی به عمل میآید.

کاهش میدهـد .مطابق با این مطـالعـه در تحقیـق پیشـرو ،میتـوان
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