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 مقاله پژوهشی

 ییاز مصرف الکل در موش صحرا یناش يویکل عملکرد بر نقصل یزنجب یالکل - یعصاره آب ریتأث
 

  *٤يافشار زاده يتق ي، عل٣فرد زاده ن عبدالهي، ام٢يي، فرزانه رضا١رپوريرضا شيعل
 

 01/02/1394رش یخ پذیتار 28/10/1393افت یخ دریتار

  
  دهیچک

 هيـ کل عملکـرد ن مصرف الکـل و  ي. ارتباط بشود يمه يکاهش داده و باعث کاهش عملکرد کل ه رايکل ياستعمال مزمن الکل بازجذب توبول و هدف: نهیزم شیپ
ه در يل بر عملکرد کليعصاره زنجب ياحتمال ياثرات بهبوده و يعملکرد کل ياثرات مصرف الکل بر رو ين مطالعه بررسيا يشناخته نشده است. هدف اصل يخوب به

  . باشد يممصرف الکل 
لوگرم وزن بدن، گاواژ) و گروه اتانول درمان شده با عصاره يک يگرم با ازا ۵/۴گروه: کنترل، اتانول ( ۳ستار به ينر نژاد و ييسر موش صحرا ۲۴: مواد و روش کار

 ييايميوشيشات بيکشته و نمونه خون جهت آزما يهوشيتحت ب ها موش درمان روز بعد از ۴۲م شدند. يعصاره و همان اندازه اتانول)، تقس گرم يليم ۵۰ل (يزنجب
  گرفته شد.

 Cن يسـتات ياوره و سن، ينيدر کـرات  دار يمعنـ ش يو افـزا  يون گلومروليلتراسيزان فيدر م يدار يمعناتانول کاهش  در گروهج مطالعه نشان داد که ينتا :ها افتهی
  سه با گروه اتانول شد.يرات در مقايين تغيا دار يمعنل همراه با اتانول سبب کاهش يعصاره زنجب مصرف سه با گروه کنترل وجود دارد.يپالسما در مقا

ن اثـرات عصـاره   يشد که ممکن است اه ياز مصرف اتانول در کل يناش ياختالل عملکرد ل باعث بهبوديزنجب يدرو الکليمصرف عصاره ه :يریگ جهینت بحث و
   آن باشد. يدانتياکس يآنتت ياز خاص يل ناشيزنجب

  يويون کليلتراسيزان فين، ميني، اتانول، کراتc نيستاتيس، ليزنجب :ها دواژهیکل
  

 246-252 ، ص1394، خرداد 68 یدرپ یپزدهم، شماره سوم، یه، دوره سیاروم ییو ماما يمجله دانشکده پرستار

  
  ۰۴۴-۳۳۴۶۹۹۳۱، تلفن:رانيه، اياروم يدانشگاه علوم پزشک (ره)ينيامام خم يو درمان يآموزش مرکز مکاتبه:آدرس 

Email: atafshari@yahoo.com

                                                
 رانيه، اياروم يدانشگاه علوم پزشک ي، دانشکده پزشکيولوژيزيار گروه فيدانش ١
 رانيه، اياروم يدانشگاه علوم پزشکي، دانشکده پزشکيولوژيزيارشد، گروه ف يکارشناس يدانشجو ٢
 رانيه، اياروم يدانشگاه علوم پزشک ي، دانشکده پزشکيولوژيزيار گروه فياستاد ٣
 سنده مسئول)ي(نو يرانا ه،ياروم يدانشگاه علوم پزشک ينيامام خم يو درمان يآموزش مرکز ،ياستاد گروه ارولوژ ٤

  مقدمه
ـ  پرمصـرف  يدنين نوشيالکل دوم ،ئنيکافبعد از  ن يدر ب

 ديربــازمصـرف آن از   شـود کـه   مــيمحسـوب   يغربـ جوامـع  
شـده  قلمـداد   يو پزشـک  ياجتماع يک مشکل جدي عنوان به

مختلف بـدن   يها ارگان ب دريجاد آسيسبب ا ). الکل۱است (
 مهم بـدن کـه بـا مصـرف     يها از ارگان يکي). ۲-۵گردد ( يم

مطـابق  ). ۶ه اسـت ( يـ کل گـردد  يدستخوش اخـتالل مـ  الکل 
ا يم و يق مستقياز طراتانول  يوانيو ح ينيمطالعات متعدد بال

باال  ي. مصرف دوزهاشود يم يويب کليسبب آس غيرمستقيم
و  يسـاختار  يهـا  يا متوسط اتانول سـبب القـاء ناهنجـار   يو 

ش ضـخامت  يه، افـزا يـ کل يپرتروفيار هـ يمتعدد نظ يعملکرد

، اختالل در اليمزانژ يها ون سلوليفراسيغشاء گلومرول، پرول
ن و اوره و ينيرانس کـرات يـ لک کـاهش هـا،   تيـ غلظـت الکترول 

). مصرف مـزمن  ۶-۸شود ( يم يويکل ييزان نارسايش ميافزا
دهد و باعث کاهش  يمه را کاهش يکل ياتانول بازجذب توبول

ه يـ کل يهـا  توبول يشود. اختالالت عملکرد يمه يعملکرد کل
ون يداسـ يبات غشـاء و پراکس ير ترکييتغ به علتممکن است 

 ) مطالعـات نشـان  ۹، ۸باشـد ( از مصرف اتـانول   يد ناشيپيل
ــ ــا ا  يم ــانول ب ــد کــه ات ــ يجــاد آشــفتگيدهن ســتم ين سيب

جاد اسـترس  يدر بدن باعث ا اکسيدانتي آنتيدانت و يپرواکس
  ).۱۰، ۹شود ( يمو يداتياکس
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 ازجملـه هـا   دانتياکسـ  يآنتـ مطالعات نشان دادند که مصـرف  
ن رفـتن عـوارض   يا از بـ يو  در کاهشا آلفا توکوفرول ي Eن يتاميو

 يهـا  نيتاميو از Eن يتاميو. از مصرف اتانول نقش دارند يسوء ناش
دانت قلمـداد  ياکسـ  يآنتـ ن يتر مهم عنوان بهاست  يمحلول در چرب

 يريجلـوگ  يسـت يز يدر غشاها ROSر و انتشار يشود و از تکث يم
 يهـا  کـال يکردن راد يخنث در ياديز يين توانايتامين ويا کند. يم

سـاخته   يعـ يطب طـور  بـه  بـدن و  يهـا  که درون سلول دارد يآزاد
اتـانول ممکـن اسـت    ن مطالعات، يبا توجه به ا ).۱۲، ۱۱( شوند يم

و يداتيق اسـترس اکسـ  يـ خـود را از طر  رسان بيآساز اثرات  يبخش
ا يـ سـبب کـاهش    هـا  دانتياکسـ  يآنتن مصرف يهمچن .اعمال کند

از  يکـ ي. شـود  يمـ مختلـف   يها اندامف عوارض سوء الکل در يتخف
آن  يدارد و اثرات محافظت يدانتياکس يآنتت يکه خاص ياهيمواد گ

 باشـد  يمـ ل يـ ابت ثابت شده اسـت زنجب ياز د يناش سوءبر عوارض 
 Zingiberofficinale شده خشکا ياه تازه يزوم گيل ري). زنجب۱۳(

اسـت.   شـده  مصـرف ن باسـتان  زمـا  از دارو عنـوان  بهل ياست. زنجب
. باشـد  يمـ ا ياسترال يريگرمس ينواح ا تايشرق آس آن از يندگکپرا

ل، کـ ني، جوليـ جران ،هـا  شوگاولل شامل يبات زنجبيکتر نيتر مهم
بـرن،  ينجي، زهـا  روگـالول يپ، هـا  نجروليج، ها ترپنيسزکوئل، يجران

با  ).۱۳-۱۵( باشد يمزابولن يبتاب فالندرن و ييوکورمن، بتاسزکوکار
ل يـ مصـرف زنجب  يو سـودمند  ج مطالعات فوقيدر نظر گرفتن نتا

و  ياهيک گيفنول يپل يها دانياکس يآنتاز  يک منبع غني عنوان به
ه در يـ ل بر بهبود عملکرد کليزنجب ريتأثنکه ين با توجه به ايهمچن

ن مطالعـه  يـ قرار گرفتـه اسـت، در ا   موردتوجهمصرف اتانول کمتر 
ه يـ اتانول بر کل سوءمصرفاثرات  ل بريزنجب يالکل يعصاره آب ريتأث

 قرار گرفت. يبررس
  

  ها روشمواد و 
بــر اســاس قــرارداد  يوانيــمــدل ح يشــات بــر رويتمــام آزما

 ه انجام شد.ياروم يعلوم پزشکدانشگاه  يو منشور اخالق ينسکيهل
 ۲۲۰± ۱۰ يوزنـ ن يانگيستار با مينر نژاد و ييسر موش صحرا ۲۴

ه يـ ه تهيـ اروم يپزشک دانشکده يشگاهيآزماوانات يگرم از بخش ح
ش چند روز يط قبل از شروع آزمايمح با يسازگار منظور بهد. يگرد

شـدند. دوره   يه نگهدارياروم يدانشگاه علوم پزشک خانهوان يدر ح
گرفته شـد.   نظر در يکيتار ساعت ۱۲و  ييروشنا ساعت ۱۲ ينور

 صورت به ها موشبود.  گراد يسانتدرجه  ۲۲±۲ طيمحدرجه حرارت 
 يگروه کنتـرل (آب معمـول   -۱شامل:  ييتا ۸به سه گروه  يتصادف

گرم اتانول بـه   ۵/۴اتانول (مرک آلمان) (روزانه –۲افت کردند)، يدر
وزن به  درصد۲۰محلول در آب  صورت بهلوگرم وزن بدن يهر ک ازا

اتـانول درمـان شـده بـا      -۳افت کردند) و يق گاواژ دريحجم از طر
ل يعصاره زنجب mg۵۰ اتانولروزانه همراه با همان مقدار ل (يزنجب
  افت کردند). يدر ق گاواژيلوگرم وزن بدن از طريهر ک يبه ازا

ه و يـ ل تهيزوم زنجبيل: ريزنجب يدروالکليه عصاره هيروش ته
درصد بـه   ۹۰ک يليل به پودر شد. سپس با استفاده از الکل اتيتبد

ب کـه بـه   يـ ترت نيد. بـد يگرده يآن ته يعصاره الکل ۳به  ۱نسبت 
تر اتانول مخلوط شد و بعـد  يل ۳ ل بايلوگرم پودر زنجبيک ۱نسبت 

محلول  صورت بهل يعصاره زنجب يکه حاو ييع بااليساعت ما ۴۸از 
ر و يـ الکـل تبخ  يدسـتگاه روتـار   لهيوس بهدر اتانول بود جدا شد و 

  .آمد به دستل يعصاره زنجب
سـاعت قبـل از    ۲۴ ييصـحرا  يها موشهفته درمان  ۶پس از 
شـدند و   يک نگهـدار يـ مجزا در قفس متابول صورت بهکشته شدن 

درات يبا هشد، سپس در روز بعد  يآور جمع ها آنساعته  ۲۴ادرار 
هـوش   يب )گرم وزن بدن ۱۰۰هر  يبه ازا /.cc ۵( درصد۱۰د يکلرا

 ق قلـب يـ از طر EDTA١ يخون توسط سـرنگ حـاو   cc ۵، شدند 
قـه  يدق ۱۰بـه مـدت    ۱۰۰۰۰شد. نمونه خـون بـا دور    يآور جمع
درجـه   -۲۰ يدماو در  يآور جمعحاصله  يشد، پالسما فوژيسانتر
  . شدند ينگهدار ييايميوشيشات بيتا روز انجام آزما گراد يسانت

ــدازه ــه روش ينياوره و کــرات يريــگ ان ن پالســما و ادرار: اوره ب
 )BT-3000(زر ياتوآنـاال به روش ژافه بـا   نينيو کرات آز اوره يميآنز

  شدند.  انيب mg/dl برحسبر يو مقاد يريگ اندازه
ت يـ زا بـا ک يـ پالسـما: بـا روش اال   Cن يسـتات يس يريـ گ اندازه

ش يآزما نيا ).۱۶( قرار گرفت يابيمورد ارز )CUSABIOشرکت (
م يفــاز جامــد آنــز صــورت بــهچ يم ســاندويمســتق فــنبــر اســاس 

Immunoassay .ين سيستاتيمخصوص س يباد يآنت انجام گرفت 
هـا   اليـ و استانداردها داخـل و  ها نمونهخته شده، يت ريکروپليدر م

. شـود  يمباند  يباد يآنتموجود با  ين سيستاتيو س شوند يماضافه 
ــد نشــده،   ــر از يکروليم ۱۰۰بعــد از برداشــتن مــواد بان -Biotinت

antibody ها اضافه شد، بعـد از   الين به ويستاتيس يمخصوص برا
بـه   HRP-avidin تريکروليم ۱۰۰شستن با بافر شستشو،  انکوبه و

 ۹۰و افزودن  ها اليوون و شستن مجدد ياضافه شد. انکوباس ها ويال
 ۵۰مجـدد   انکوبـه انجام شد. بعـد از   ها ويالبه  TMB٢تر يکروليم
 هـا  نمونـه ر رنـگ  ييـ اضافه شد. تغ ها ويالتر حالل ماده به يکروليم

. بعـد از متوقـف شـدن    باشـد  يمـ ن باند شـده  يستاتيمتناسب با س
 خوانـدن  قابلنانومتر  ۴۵۰ موج در طولرات رنگ، رنگ حاصله ييتغ

 تـوان  يمـ ت يـ ک استاندارد موجـود در  ياز منحناستفاده  و بااست 
ان يـ ب ng/ml برحسـب ر آن ين نمود و مقادييرا تع ها نمونهر يمقاد
  شد.

                                                
1Ethylenediaminetetraacetic acid 
2 3-3-5-5 Tetramethylbenzidine 
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 زاده افشاري زاده فرد، علي تقي عليرضا شيرپور، فرزانه رضايي، امين عبداله
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محاسـبه   يبـرا  ):GFR( يگلومرولون يلتراسيزان فيم محاسبه
ر يمقـاد  يريـ گ انـدازه ) پس از GFR( يون گلومروليلتراسيزان فيم

ادرار ن حجم ي) و تعPcrن پالسما (يني) و کراتUcrن ادرار (ينيکرات
)Uv (۲۴ نينيکراترانس يساعته از فرمول کل )Ccr ؛ ) استفاده شـد

  د.يان گرديقه بيدر دق تريل يليم صورت بهواحد آن  تيدرنها که
  

GFR=Ccr=
Ucr × Uv

Pcr  
  

 ۱۶نسخه  spss افزار نرمبه کمک  ها داده: يآمار ليوتحل هيتجز
شـد و سـطح    ليـ وتحل هيـ تجز طرفه کي ANOVA يآمار و تست

ــ ــد. مقــاد    P≤0/05 دار يمعن  صــورت بــهر يدر نظــر گرفتــه ش
 . اند شده انيبار يمع يخطا±نيانگيم
  

  ها افتهی
پالسـما: غلظـت اوره در   ن ادرار و ينيرات اوره و کراتييج تغينتا

داشـت.   يدار يمعنش يادرار گروه اتانول نسبت به گروه کنترل افزا
زان نسـبت بـه گـروه    ين ميا ليبا زنجبدر گروه اتانول درمان شده 

 دار يمعنـ کاهش  . باوجودافته بوديکاهش  يدار يمعن طور به اتانول
 در گروهن ماده يمقدار ا هنوز اتانول، با گروه سهيدر مقازان اوره يم

بـاال   يازنظر آمـار سه با گروه کنترل يدر مقا ليبا زنجبدرمان شده 
  .)>۰۰۰/۰p() ۱(جدول  است

گروه اتانول نسـبت بـه گـروه کنتـرل      يغلظت اوره در پالسما
 ليـ زنجب در گروه اتانول درمان شـده بـا  داشت.  يدار يمعنش يافزا

بود افته يکاهش  يدار يمعن طور به زان نسبت به گروه اتانولين ميا
)۰۰۰/۰ p<( ش يسه با گروه کنترل افزاين مقدار در مقاياما هنوز ا؛

  .)۱) (جدول >p ۰۰۲/۰( دهد يمرا نشان  يدار يمعن
 

روزانه الکل و  روز بعد از گاواژ ۴۲ موردمطالعه يها گروهن و اوره پالسما و ادرار در ينيار غلظت کراتيمع يخطا± ن يانگير ميمقاد): 1(جدول 
  .)n=8ل (يعصاره زنجب

  لياتانول درمان شده با زنجب  گروه اتانول  گروه کنترل  ن و اورهينيکرات

  #* ۶۹/۰±۳۲/۰ * ۰۵/۱±۹۶/۰  ۴۴/۰± ۲۴/۰  تر)يل يدر دس گرم يليمپالسما (ن ينيکرات

 ۲۷/۸± ۲۵/۰  ۲/۷±۷۵/۰ ۳۷/۸±۲۷/۰  تر)يل يدر دس گرم يليمادرار (ن ينيکرات

 #* ۲/۲۹±۲۸/۰  * ۰۴/۳۱±۵۵/۰  ۱/۲۷±۲۲/۰  تر)يل يدر دس گرم يليمپالسما (اوره 

  ۴۰۵±۷/۱۷  ۵۳۰±۵/۱۳  ۳۲۹±۹/۱۵  تر)يل يدر دس گرم يليم(ادرار اوره 
  )>p ۰۰/۰(نسبت به گروه کنترل  دار يمعناختالف  *

  )p>۰۰/۰اتانول (نسبت به گروه  دار يمعناختالف  #
  

ن پالسما در گروه اتانول نسبت به گروه کنتـرل  ينيغلظت کرات
ل يـ داشت. در گروه اتانول درمان شـده بـا زنجب   يدار يمعنش يافزا

افتـه  يکـاهش   يدار يمعنـ  طـور  بهزان نسبت به گروه اتانول ين ميا
ش يبـا گـروه کنتـرل افـزا     سـه يدر مقان مقـدار  يـ امـا هنـوز ا  ؛ بود
ن ادرار در يني). غلظت کرات>p ۰۰۰/۰( دهد يمرا نشان  يدار يمعن

 ۰۱/۰(داشت  يدار يمعنگروه اتانول نسبت به گروه کنترل کاهش 
p<زان نسـبت بـه   يـ ن ميـ ل ايگروه اتانول درمان شده با زنجب ) در

) و در >p ۰۲/۰بـود ( افتـه  يش يافزا يدار يمعن طور بهگروه اتانول 
 ).۱جدول نشد (مشاهده  دار يمعنسه با گروه کنترل تفاوت يمقا

روز بعد از درمـان، در   ۴۲پالسما:  cن يستاتيرات سييج تغينتا
± c )۰۳/۵ نيسـتات يس يياتانول، سطح پالسـما  کننده افتيدرگروه 
 يدار يمعنـ ش ي) افـزا ۴/۸۸±  ۷/۱) نسبت به گـروه کنتـرل (  ۱۴۶

زان يل همراه با اتانول مي). مصرف عصاره زنجب>p ۰۰/۰(نشان داد 
ن کـاهش  يـ را نسبت به گروه اتانول کـاهش داد کـه ا   cن يستاتيس

در گروه  cن يستاتيزان سي). م>p ۰۰/۰بود ( دار يمعن يازنظر آمار
) نسبت به گروه کنترل تفاوت ۵/۹۹±  ۲/۲ل (يزنجب کننده افتيدر

  ).۱نداشت (نمودار  يدار يمعن
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 روز بعد از گاواژ روزانه ۴۲ موردمطالعه يها گروهدر  ييموش صحرا cن يستاتيس ييپالسما ار غلظتيمع يخطا± ن يانگير ميمقاد): 1نمودار (
  ل.يالکل و عصاره زنجب

Eth-Gin = Ethanol-Ginger, n=8 
  )p >۰۰/۰( نسبت به گروه اتانول دار يمعناختالف  #)p >۰۰/۰(نسبت به گروه کنترل  دار يمعناختالف  *

) کـاهش  ۱۱۲±  ۵/۵() نسـبت بـه گـروه کنتـرل     ۸/۳۴± ۱/۶(اتـانول   کننـده  افـت يدرن در گروه ينيرانس کراتين: کلينيرانس کراتيج کلينتا
مصـرف   اگرچـه ). >p ۲/۰داد (ش ين را نسبت به گروه اتانول افزاينيرانس کراتي) کل۶/۶۰± ۵/۱۲( لي). مصرف زنجب>p ۰۰/۰داشت ( يدار يمعن

است ن ييپا يآمار ازنظرنسبت به گروه کنترل رانس هنوز يزان کلين نسبت به گروه اتانول شده است اما مينيرانس کراتيش کليل سبب افزايزنجب
)۰۰/۰ p< ۲)(نمودار(.  

  

  ل. يروز بعد از گاواژ روزانه الکل و عصاره زنجب ۴۲ موردمطالعه يها گروهن در ينيرانس کراتيار کليمع يخطا± ن يانگير ميمقاد): 2نمودار (
Eth-Gin = Ethanol-Ginger, n=8  

  )p >۰۰/۰اتانول (نسبت به گروه  دار يمعناختالف  #)p >۰۰/۰کنترل (نسبت به گروه  دار يمعناختالف  *
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  يریگ جهینتبحث و 
ج مطالعه حاضر نشـان داد کـه مصـرف الکـل باعـث      يبحث: نتا

ه يــافتــه بــا اخــتالل عملکــرد کلين يــا شــود يمــ يويــب کليآســ
 ها هيکلاست که اثرات الکل بر  يو موافق مطالعات قبل شده مشخص
از  يناشـ  يويـ ب کلين مطالعـه آسـ  ي). در ا۷، ۶اند ( کرده يرا بررس

ن ين، اوره و همچنينيکرات ييمصرف الکل با باال رفتن سطح پالسما
زان يـ م يويـ ب کلي. بعد از آسشود يم دييتأپالسما  ين سيستاتيس
ــيف ــومروليلتراس ــاهش GFR( يون گل ــت. م ي) ک ــه اس ــافت زان ي
بـه  ن ينيرانس کراتيبا استفاده از محاسبه کل يون گلومروليلتراسيف

 عنـوان  بـه ن ينيرانس کراتيمحاسبه کل هاست سالآمده است.  دست
. در رديـ گ يمـ قـرار   مورداسـتفاده  GFR يريـ گ انـدازه  يبرا يروش
رات ييـ تغ يبررسـ  يبرا تر قيدقک نشانگر ي به دنبالر ياخ يها سال

ـ  عنـوان  به ين سيستاتيبودند. س يون گلومروليلتراسيزان فيم ک ي
شنهاد شده است و يرات پيين تغيان ايب يق براينشانگر خوب و دق

، ۱۶( باشد يمن ينيرانس کراتيشتر از محاسبه کليزان دقت آن بيم
بـار   يو دارا نهيدآمياسـ  ۱۲۲ن با ييک پروتي ين سيستاتي). س۱۷

ز يـ عبـور کـرده و ن   يگلـومرول  ياز غشـا  يراحتـ  بهمثبت است که 
ت و يبدن، جنسـ  يتوده عضالن ريتأثن کمتر تحت ينيکرات برخالف

سـطح   يون گلـومرول يلتراسـ يزان فيـ . با کاهش مرديگ يمسن قرار 
ن مطالعـه نشـان   يـ ج اي). نتا۱۸، ۱۷( ابدي يمش يآن افزا ييپالسما

زان يـ بعد از مصرف الکل به م ييپالسما ين سيستاتيکه س دهد يم
ش ين افـرا يـ ان شـد ا يـ افتـه کـه چنانکـه ب   يش يافـزا  يتـوجه  قابل

 يون گلــومروليلتراســيزان فيــم توجــه قابــلکــاهش  دهنــده نشــان
 به دنبـال  يوياختالل عملکرد کل ي. لذا مانند مطالعات قبلباشد يم

  . کند يم دييتأمصرف الکل را 
ل يزنجب يدروالکلين مطالعه نشان داد مصرف عصاره هيج اينتا

. شـود  يماز مصرف الکل  يناش يويل عملکرد کلباعث بهبود اختال
با مصرف الکل باعث کاهش  توأمل يکه استعمال عصاره زنجبيبطور

ن يسـتات ين، اوره و سينيکـرات  ييغلظت پالسـما  توجه قابلمجدد و 
رانس يل کلين به دنبال مصرف عصاره زنجبيشده است. همچن يس

ش يافـزا  يون گلـومرول يلتراسـ يزان فيـ شاخص م عنوان بهن ينيکرات
 يون گلـومرول يلتراسـ يزان فيـ ش مجدد ميافزا يافته است. از طرفي

ن يسـتات يل با کاهش مجدد غلظـت س يبعد از درمان با عصاره زنجب
ه بعـد از مصـرف عصـاره    ي. بهبود عملکرد کلشود يم دييتأز ين يس

 يدانياکسـ  يآنتـ و  ياز اثرات محافظت سلول يناش تواند يمل يزنجب
بـه اثبـات    يل در مطالعات قبليزنجب يمحافظت ن اثراتيآن باشد. ا

  ).۱۹، ۱۴است (ده يرس
د عصـاره  يـ انگر اثـرات مف يـ ن مطالعـه ب يـ جه اي: نتيريگ جهينت
از مصـرف   يناشـ  يويـ از اختالل عملکرد کل يريل در جلوگيزنجب

ق و يـ در مـورد اثـرات دق   تواننـد  يمشتر ي. مطالعات بباشد يمالکل 
ه صورت يعصاره در بهبود عملکرد کلن يا مؤثرن کشف ماده يهمچن

  رد.يگ
  

  ر و تشکریتقد
ارشـد   يکارشناسـ  نامـه  انيـ پااز  يبخشـ  ين مقالـه پژوهشـ  يا

، يدانشـکده پزشـک   يسندگان مقاله از معاونت پژوهشـ ي. نوباشد يم
تشـکر و   يمسـاعدت مـال   ليـ ه بـه دل يـ اروم يپزشـک  دانشگاه علوم

  .کنند يم يقدردان
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Original Article 

GINGER HYDRO-ALCOHOLIC EXTRACT AMELIORATES THE 
ALCOHOL-INDUCED KIDNEY DYSFUNCTION IN RAT 
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Abstract: 
Background & Aims:Chronic alcohol administration decreases the renal tubular reabsorption and 
induces renal dysfunction. The association between alcohol consumption and renal function, however, 
is not very well known. The principal aim of this study was to investigate the effects of chronic 
ethanol consumption on the functions of the kidney and the possible modification of this effect by 
ginger extract.  
Materials &Methods: Twenty-four male wistar rats were divided into three groups namely: Control, 
ethanol (4.5 gr/kg BW by gavaj), and ginger extract treated ethanolic groups (4.5 gr/kg ethanol along 
50 mg of ginger extract). Cystatin c, urea and creatinine in plasma were measured after 42 days.  
Results: The results revealed that there was a significant decrease in glomerular filtration rate (GFR) 
and also significant increase in plasma creatinine, urea and cystatin c in ethanol group compared to the 
control group. Ginger extract treatment improved kidney disfunction induced by ethanol and it may be 
due to the ginger antioxidant properties.  
Conclusion: Ginger extract ameliorate kidney dysfunction induced by alcohol.  
Key Words: Ginger, CystatinC, Ethanol, Createnin, Glumerolarfilteration rate.  
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