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 مقاله پژوهشي 

  رت یقلب يبافت عضله در توسط الکل القاشده يهايل بر ناهنجاریزنجب یالکل – یعصاره آب ریتأث یبررس
  

  4*رپوریرضا شیعل ،3فاطمه خردمند ،2يمحمدحسن خادم انصار ،1پوشترا زرهیم
  

  20/11/1394 پذیرش تاریخ 15/09/1394 دریافت تاریخ
 
 يدهچک

ته شناخ یخوببهآن هنوز  یاحتمال يهاسمیمکانا یسم یکه مکان شودیم يمتعدد یعروق و یقلب يهايناهنجارجاد یمصرف اتانول سبب ا :هدف و زمينهپيش
  .ردیگیمقرار  یموردبررساتانول  يلهیوسبه القاشدهون یفراسیو و پرولیداتیل بر استرس اکسیر عصاره زنجبین مطالعه تأثیا در نشده است.

لوگرم وزن بدن، گاواژ) و گروه اتانول درمان شده یهر ک يگرم به ازا 5/4: کنترل، اتانول (يگروه مساو 3ستار به ینر نژاد و ییسر موش صحرا 24 مواد و روش کار:
کشته و نمونه بافت بطن چپ جدا شد و  یهوشیها تحت بموش از درمانروز بعد  42م شدند. یعصاره و همان اندازه اتانول)، تقس گرممیلی 50ل (یبا عصاره زنجب

  شد. گیرياندازه یون سلولیفراسیزان پرولیو م OHdG-8مقادیر 
ش یدر گروه اتانول نسبت به گروه کنترل افزا یقلب يعضله يهاسلولون یفراسیزان پرولین میو همچن OHdG-8زان ین مطالعه نشان داد که میج اینتا :هاافتهي

  نداشتند. يداریمعنل تفاوت یکنترل با گروه زنجب گروه دارد. يداریمعن
مکن است اثر م نیاو بهبود داده  يداریمعن صورتبهدر بافت قلب را  جادشدهیارات ییل تغیکه عصاره زنجب دهدیمنشان  هاافتهین یا مصرف :يريگجهيو نتبحث 

  ل باشد.یزنجب یضدالتهابو  یتاکسیدانآنتیت یاز خاص یناش
 یون سلولیفراسی، پرولOHdG-8، اتانول ل،یزنجب گل واژگان:

  
 ١٣٩٤ اسفند، ۱۰۹۵-۱۱۰۱ ، صهمددواز شمارهششم، يست و بدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ٠٤٤-٣٢٧٧٠٩٨٠، تلفن: يدانشکده پزشک، هياروم يدانشگاه علوم پزشکه، یاروم: آدرس مکاتبه

Email: ashirpoor@yahoo.com 

  
 مقدمه

 )1( تاس ایدن در مشکالت نیترنهیپرهز از یکی الکل سوءمصرف
 يماریب و فشارخون خطر اتانول مصرف که اندافتهیدر مطالعات یبرخ
 .)2( ددهیم شیافزا آترواسکلروز شرفتیپ قیطر از را یعروق – یقلب

 یلبق يهايماریب جادیا يبرا یعامل الکل مشروبات بلندمدت مصرف
 و سیآترواسکلروز پالك لیتشک ،فشارخون شیافزا همچون یعروق
 يهایتمیآر جادیا ،یقلب عضله عملکرد در اختالل ،ریوممرگ شیافزا
 شیافزا کرونر، يهاانیشر اختالل ،یقلب عضله انفارکتوس ،یقلب

 یسمیمکان. )4, 3( باشدیم یناگهان مرگ زین و یقلب حمالت احتمال
 عروق و قلب ستمیس عملکرد بر را خود سوء اثر اتانول آن، توسط که

 توسط که ییکارها ؛ امااست نشده شناخته یخوببه ،کندیم اعمال
 يهاماندا ای و عروق و قلب عملکرد بر الکل اثرات با ارتباط در ما گروه

                                                             
 راني، ااروميه ه،ياروم ي، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده پزشکيميوشيب گروه ،ينيبال يميوشيکارشناس ارشد ب ١
 راني، ااروميه ه،ياروم ي، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده پزشکيميوشي، گروه بينيبال يميوشياستاد ب ٢
 راني، ااروميه ه،ياروم ي، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده پزشکيميوشي، گروه بينيبال يميوشيار بياستاد ٣
 (نويسنده مسئول) راني، ااروميه ه،ياروم ي، دانشگاه علوم پزشکي، دانشکده پزشکيولوِژيزي، گروه فيپزشک يولوژيزيار فيدانش ٤

 را سوء خود عوارض اتانول که دهندیم نشان ،اندشده انجام گرید
, 2(دکنیم اعمال التهاب، القا و ویداتیاکس استرس قیطر از شتریب

 شیافزا سبب اتانول مصرف که داد نشان ما یقبل مطالعات .)5
 ینیروتئپ ونیداسیاکس و يدیپیل ونیداسیپراکس شیافزا ،فشارخون

 عروق و قلب بافت به هاتیلکوس ارتشاح و هایچرب لیپروفا رییتغ و
 ورتآئ يهاسلول ونیفراسیپرول سبب اتانول مصرف .شودیم کرونر

 شیاافز سبب اتانول مصرف هانیا بر عالوه .شودیم زین کرونر عروق و
 از عوامل نیا يهمه .)6(شودیم یقلب بافت در نیستئیهموس زانیم
 نهمچنی .است یعروق و یقلب يهايماریب یاصل يفاکتورها سکیر

 نشان است شده انجام گرانید و ما گروه توسط که یقبل مطالعات
 و E نیتامیو ازجمله مختلف يهاتاکسیدانآنتی مصرف که دادند
 رفمص از یناش سوء عوارض رفتن نیب از ای کاهش سبب نیمالتون
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 اثرات و طرفکیاز اتانول ویداتیاکس تیخاص. )7, 5(شودیم اتانول
 طرف از اتانول سوءمصرف عوارض کاهش در هاتاکسیدانآنتی دیمف
 تاکسیدانآنتی ریتأث مطالعه نیا در که داشت نیا بر را ما گر،ید
 زیون یقلب يهاسلول DNA ویداتیاکس بیآس بر را لیزنجب یاهیگ

 تانولا مصرف يلهیوسبه که یقلب يعضله يهاسلول ونیفراسیپرول
  .میده قرار مجدد یبررس مورد شوندیم حاصل
  
  هاروش و مواد
 و ینکیهلس قرارداد اساس بر شاتیآزما تمام مطالعه نیا در 

 یوانیح مدل يرو بر هیاروم یپزشک علوم دانشگاه یاخالق منشور
  .شد انجام
 سر 24 هیاروم یپزشک دانشگده یشگاهیآزما واناتیح بخش از 
 هیته گرم 220 ±10وزنی  نیانگیم با ستاریو نژاد نر ییصحرا موش
 طیبامح سازگاري منظوربه ش،یآزما شروع از قبل روز چند. دیگرد
 اهآزمایشگ .شدند نگهداري هیاروم یپزشک دانشکده يخانهحیوان در

 یکیتار ساعت 12و  ییروشنا ساعت 12نوري  بادوره طیشرا يدارا
 صورتبه هاموش. بود گرادیسانت درجه 22±3محیط  حرارت درجه و

 آب( کنترل گروه-1: شدند میتقس ییتا 8 گروه سه به یتصادف
 گرم 5/4 روزانه) (آلمان مرك( اتانول–2 ،)کردند افتیدر یمعمول
 درصد 20 آب در محلول صورتبه بدن وزن لوگرمیک هر ازاء به اتانول
 شده درمان اتانول -3 و) کردند افتیدر گاواژ قیطر از حجم به وزن

 لیزنجب عصاره mg50 اتانول مقدار همان با همراه روزانه( لیزنجب با
  ).کردند افتیگاواژدر قیطر از بدن وزن لوگرمیک هر يازا به

  :ليزنجب يدروالکليه عصاره هيته روش
 هیاروم شهر يهایفروش هیادو از ینیچ منشاء با لیزنجب شهیر

 اب آن یالکل عصاره ل،یزنجب زومیر کردن پودر از پس .شد يداریخر
. دیگرد هیته 3 به 1 نسبت به درصد 90 کیلیات الکل از استفاده

 مخلوط اتانول تریل 3 با لیزنجب پودر گرم لویک 1 منظور نیا يبرا
 رتصوبه لیزنجب عصاره يحاو که ییباال عیما ساعت 48 از بعد و شد

 آن لالک ،يروتار دستگاه لهیوسبه سپس و جدا بود اتانول در محلول
  .شد حاصل لیزنجب عصاره و ریتبخ

 يلهیوسبه هاموش درمان، ياهفته 6 يدوره اتمام از پس
 )بدن وزن گرم 100 هر يازا به/. cc   5درصد ( 10 دیکلرا دراتیه
 جدا زا بعد واناتیح يهاقلب و شده بازنهیس يقفسه شدند، هوشیب

 وادم و خون تا شدند داده شستشو خنک کیولوژیزیف سرم با شدن
 نیفرمال در آن 3/1 و جدا یقلب چپ بطن و شود پاك کامالً یاضاف
 انجام يبرا چپ بطن باقیمانده 3/2و  شد ينگهدار درصد 10

                                                             
 

-مونهن کار نیا يبرا. گرفت قرار مورداستفاده ییایمیوشیب شیآزما
 يلهیوسبه ابتدا ن،یتوز از پس ییایمیوشیب شیآزما به مربوط يها

 7/ 4( فسفات بافر در حجم به وزن درصد 20 صورتبه زریهموژنا
pH= (محلول سپس. شدند هموژنه یخی ای سرد يچرخه کی و در 

 درجه -80 يدما در ییایمیوشیب شیآزما تازمان و آوريجمع ییباال
  .شد ينگهدار گرادیسانت

  :بافت کردن هموژنه
 نیبد. شد استفاده پوتر روش ازها بافت کردن هموژنه يبرا
 بافر در را آن ،جداشده یبطن بافت کردن زیزریر از پس منظور
 يلهیوسبه) W/V( درصد ستیب نسبت با =4/7pH با فسفات
 به سپس و کرده هموژنه) IKA-Germany(زریهموژنا اتو دستگاه

-BANDELIN( کیالتراسون دستگاه يلهیوسبه هیثان 40 مدت

Germany (هاسلول تا میقرارداد یصوت ماوراء امواج ریتأث تحت 
 بیتخر از يریجلوگ منظوربه. شوند جدا هم از و زیل کامل طوربه

. گرفت صورت یخی چرخه در مراحل نیا يهمه هامیآنز و بافت
 مدت به وسیلسیس درجه چهار يدما در را هموژنه يهانمونه سپس
 وژیفیسانتر يلهیوسبه قهیدق در هزار ده دور با قهیدق پانزده

 عیما و میکرد وژیفیسانتر) (Eppendorf-Germany دارخچالی
 درجه هشتاد یمنف يدما با خچالی در و آوريجمع ییباال
  .دش يدارنگه ییایمیوشیب پارامتر سنجش منظوربه وسیلسیس
  :OHdG-8 )گوانوزين ( يدئوکس -۲ يدروکسيه - ۸ زانيم

 تیک يلهیوسبه یقلب بافت از حاصل عیما در OHdG-8 زانیم
 این .گرفت قرار يریگمورداندازه Cusabio,China)(زایاال روش به و

 میآنز جامد فاز صورتبه چیساندو میمستق کیتکن اساس بر شیآزما
 در OHdg-8 مخصوص يبادیآنت نکهیبعدازا. شد انجام ،یمونواسیا
 هاالیو داخلز ین استانداردها و هانمونه شده، ختهیر تیکروپلیم
 از بعد. شد وصل يبادیآنت به موجود OHdg-8 و شدند ختهیر

 مخصوص Biotin-antibody از µl100 نشده، باند مواد برداشتن
 اب شستن و کردن کوبهبعدازآن شد اضافه هاالیو به OHdg-8براي 

. شد اضافه هاالیو به HRP-avidin µl100 شستشو، بافر
 لهمرح کی شدند انکوبه مجدداً هاالیو مجدد شستن و ونیانکوباس
 .شد اضافه هاالیو به µl TMB190 و گرفت انجام وشوشست
 هاالیو به تیک در موجود محلول يماده µl 50مجدد، ي کوبهبعدازآن
 شده باند OHdg-8 زانیبا م متناسب هانمونه رنگ رییتغ. شد اضافه

 nm450 موجطول در جادشدهیا رنگ رنگ، شدن ثابت از بعد. بود
 ریمقاد تیک در موجود استاندارد یمنحن از استفاده با و شد خوانده
  .شد انیب ng/ml حسب شد وبر نییتع هانمونه
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  :يسلول ونيفراسيپرول
 PCNA:(Proliferating Cell Nuclear يزیآمرنگ 

Antigen)  
در  ورغوطه یبطن يهاتکه ) از 4µm( به ضخامت یبافت يهابرش
 دازآنبعلل و یدر گز هاآنه شد. سپس ابتدا با فروبردن یتهن یپاراف
و سرانجام  یجیتدر یتوسط پاساژ اتانول هامجدد آن یآبده

ا هشدند. سپس سطح بافت ییزدا پارافین س،یدر بافر تر وشوشست
) به شکل PCNA)Dako Denmark A/S,Denmark يبادیآنتبا 

اتاق قرار  يقه در دمایدق یها به مدت سکامل پوشانده شد و نمونه
 يبادیآنتشسته و  TBSقه با بافر یبه مدت پنج دق دو بارداده شد. 

. میقرارداداتاق  يقه در دمایدق یم و به مدت سیه را اضافه کردیثانو
 وشوشستقه دوبار مورد یپنج دق يبرا TBSبا بافر  اًمجدد هابرش

قه با محلول یدق 10 هان مرحله سطح بافتیقرار گرفتند. بعد از ا
اتاق پوشانده شدند. بعد از شستشو، با  يکروموژن در دما

 يرینه، رنگ کرده و بعد مرحله آبگیرنگ زم عنوانبهن یلیهماتوکس
 يزیمآرنگانجام گرفت. بعد از اتمام  يگذارت الملیلل و در نهایبا گز
 مورد مطالعه قرار گرفتند. يکروسکوپ نوریها با مها، المه المیو ته

 يها در برنامهشده و سپس هر کدام از نمونه يها عکسبردارنمونه زا
 ب که از هر کدام ازین ترتیقرار گرفتند به ا یفتوشاپ مورد بررس

چند  یتصادف صورتبهفتوشاپ  يها بعد از باز کردن در برنامهنمونه
را در  هاسلولجاد کرده و تعداد کل یا 4در  3 یبیبه ابعاد تقر برش

مثبت  PCNAبا  هاسلولم سپس تعداد یشماریها ماز برش هر کدام
درا شمارش کرده یآ یدر م ياقهوهبه رنگ  هاسلولن یکه هسته در ا
ن یانگیها تکرار شد و مالم یتمام يبر رو ن کاریم. ایو درصد گرفت

ک داده در نظر گرفته شد و ی عنوانبهمربوط به هر الم  يهاداده
ون به یفراسیزان پرولیم يبرا معیار شد. انیدرصد ب صورتبهسپس 

درصد  5مثبت  PCNA با يهاتیوسین شکل است که اگر درصد میا
-یدر نظر گرفته م یعیحالت طب عنوانبهباشد  درصد 5از  ترکمو 

 نیون، بیفراسیف از پرولیحالت خف درصد 25تا  درصد 5ن یشود، ب
 50ن یمتوسط، بف تا یحالت خف عنوانبه درصد 50تا  درصد 25

و  یون سلولیفراسید پرولیحالت متوسط تا شددرصد  75تا  درصد
ون یفراسید پرولیحالت شد عنوانبه درصد 100تا  درصد 75ن یب

  )5(بافت قلب در نظر گرفته شد يهاسلول

  
  هاافتهي

 ):OHdG-8( نیگوانوز یدئوکس -2 یدروکسیه - 8
در گروه اتانول  یقلب يعضلهدر نمونه بافت  OHdG-8غلظت 

). مصرف (P<0.00 داشت يداریمعنش ینسبت به گروه کنترل افزا
 OHdG-8دار غلظت  یبا اتانول سبب کاهش معن ل همراهیزنجب

افت یآن در گروه در زانیم اما ؛)(P<0.00 شد نسبت به گروه اتانول
اشت ند يداریمعنل نسبت به گروه کنترل تفاوت یزنجب يکننده

P<0.07)( ) 1نمودار(.  
  

  )(N=8زنجبیل  عصاره الکلو روزانهدرمان  از بعد روز 42 موردمطالعه يهادرگروه OHdG-8تغییراتمقدار ):۱( نمودار
  P5<0.0دار با  ی*نشان دهنده اختالف معن
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 يهاسلول) نشان داد که PCNA( یون هسته سلولیفراسیپرولژن  یبا استفاده از آنت یبافت قلب ییایمیستوشیمنوهیا يزیآمرنگ): ۱شکل (
صرف عصاره . ماندشدهون یفراسینسبت به گروه اتانلو دچار پرول يداریمعن صورتبهافت کننده اتانول یافت قلب در گروه دریبافت قلب در گروه در

  .400 ییرا نسبت به گروه اتانول کاهش داد. بزرگنما یقلب يهاسلولون یفراسیزان پرولیم يداریمعن صورتبهل یزنجب
  )        فره شده (یپرول يهاسلول

 :يسلول ونيفراسيپرول 
  :PCNA1 يزیآمرنگ جینتا

ه روش که ب یقلب يعضلهبافت  يهاسلول یکروسکوپیم یبررس
 کهشده بود نشان داد  يزیآمرنگ PCNAو با  یمیستوشیمنوهیا

 ی) درعضله قلبPCNA – positiveفره شده (یپرول يهاسلولدرصد 
 45،درصد 6 ترتیببهل یزنجب-کنترل، اتانول و اتانول يهاگروه

در گروه  یون سلولیفراسیاست. پرول درصد 10، درصد
 يداریش معنیافزا(%2±6)نسبت به گروه کنترل  (%2±45)اتانول

ل درصد یزنجب -که در گروه اتانول ی). در حالp<0.002داشت (
) نسبت به گروه اتانول کاهش (%3±10  یون سلولیفراسیپرول
 -ن گروه اتانولیب يداریمعن يرا نشان داد. تفاوت آمار يداریمعن

 PCNA( یون سلولیفراسیل و گروه کنترل از نظر درصد پرولیزنجب

– positive 1(شکل ) وجود نداشت .(  
 زیاستفاده از آنال با مختلف، يهاگروهداده هااز  آوريجمعپس از 

ز یآنال هاداده ،SPSSبه کمک برنامه  Tukey يانس و تست آماریوار
  ان شدند.یب MEAN±SE صورتبهج یشدند. نتا

  
 يريگجهيو نتبحث 

ف یا تخفی ياثرات مهار ریتأث ین مطالعه، بررسیهدف از ا
جاد یا يایمیوشیرات بییل بر تغیزنجب یالکل یعصاره آب یدهندگ

جه مطالعه ما نشان داد که مصرف یشده در قلب توسط الکل بود. نت
سه با یدر مقا OhdG-8 زانیدر م يداریمعنش یاتانول سبب افزا

ه ک ییصحرا يهاموش یبافت عضله قلب ضمناً گروه کنترل شد.
 يهاسلولون متوسط یفراسیدچار پرول کردندیمافت یاتانول در
ن یل سبب از بیزنجب یالکل یآب يعصاره مصرف شدند. یعضله قلب
سه با یدر مقا OhdG-8زان یو کاهش م یون سلولیفراسیبردن پرول
 اتانول بر ساختمان و ریتأثمورد  در افت کننده اتانول شد.یگروه در

از مطالعات  یوجود دارد گرچه بعض یعملکرد قلب نظرات مختلف
و  یقلب ياز پارامترها ید اتانول بر بعضیاثرات مف يدهندهنشان 

 مخصوصاًر و یاخ يسالها که در یمطالعات ی. ول)10-8(است  یعروق
گروه ما صورت گرفت، نشان دادند که مصرف اتانول از  يلهیوسبه

 ودشیمبافت قلب  يو ساختار يب عملکردیطرق مختلف سبب آس
که در مطالعات انجام شده توسط گروه ما مصرف اتانول سبب یطوربه

 فشار ،یانیمتوسط شر فشار ،یاستولید فشار ،یستولیش فشار سیافزا
جاد یکه در ا یش عوامل التهابین سبب افزاینبض و همچن

 -(1 یمولکول چسباننده داخل سلول آترواسکلروز نقش دارند مانند
(ICAM یعروق يچسبانندهمولکول  و)1- VCAM ن مواد ی) شد. ا

سبب چسبنده  شوندیم محسوب یقت جزو مواد التهابیکه در حق
واره ید يرینفوذپذ وت ها یال عروق نسبت به لکوسیشدن آندوتل

به بافت قلب و عروق  هاآنت ها و ارتشاح یعروق نسبت به لکوس
که توسط گروه ما انجام شد  يگرید يمطالعهن ی. همپن)2(شوندیم

 يهاسلولون یفراسینشان داد که مصرف مزمن اتانول سبب پرول
ثل م یالتهاب يفاکتورها افزایش صاف عروق کرونر و آئورت، يعضله

TNF-α، IL- 6  وCRP يدیپیون لیداسیش پرواکسین افزایو همچن 
د یدر تول یدو عامل اساس عنوانبهکه  ینیون پروتئیداسیو اکس

مطالعات ما و  ضمناً. )5(؛ شد شوندیمآزاد شناخته  يهاکالیراد
و  Eن یتامیمثل و ییت هااکسیدانآنتیگران نشان داد که مصرف ید

ر بافت و و التهاب دیداتیجاد استرس اکسینکه از ایعالوه بر ان یمالتون
 يو عملکرد يسبب بهبود عوارض ساختار کنندیم يریقلب جلوگ

ن ی. با توجه به اشوندیمز ین یالقا شده توسط اتانول در بافت قلب
 یو و التهاب نقش مهمیداتیکه استرس اکس رسدیمنظر  به مطالب،

. در )7, 5(الکل دارد يلهیوسبهجاد شده یا يهایدر القاء ناهنجار
اکسیداتیو ب یکه شاخص آس OhdG-8زان یز میحاضر ن يمطالعه
DNA ن ماده که طبق مطالعات ی. ا)11(ش نشان داد یاقزا باشدیم

و  DNAو یداتیب اکسیجاد آسیار مهم در ایندکس بسیک ای یقبل
لعه شده مطا ترکم ی؛ در بافت قلبباشدیم یب بافتیبه دنبال آن آس

و همکاران نشان دادند که  یک مطالعه سوزوکی. در)13, 12(است
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و  دهدیمش نشان یافزا یماران قلبیدر ب OhdG-8 یر سرمیمقاد
ومارکرارزشمند جهت یک بی تواندیمن ماده یاعالم کردند که ا هاآن

مطالعات نشان دادند که  ضمناً .)14(باشد ینقص قلب ینیش بیپ
 DNAاکسیداتیو ب یت ها سبب کاهش آساکسیدانآنتیمصرف 

 افتیش یومارکر افزاین بیزان ایما م يمطالعهدر  ).11،13( شوندیم
و و یداتیدادن استرس اکسیما که نشانگر رو یقبل يبا توجه به کارها

به  باشدیمالتهاب در بافت قلب و عروق کرونر بر اثر مصرف اتانول 
 یاز اثرات سوء خود بر بافت قلب ید قسمتیکه اتانول شا رسدیمنظر 

ا چر کندیمآزاد اعمال  يهاکالیرادو و یداتیق استرس اکسیرا از طر
له یدروکسیآزاد با ه يهاکالیرادنشان دادند که  یکه مطالعات قبل

 يتوکندریعملکرد م و DNAن سبب نقص در یو گوانیداتیکردن اکس
در  یقلب يعضله يهاسلولجه مطالعه ما نشان داد که ی. نتشوندیم

 یونپرولیفراس ون متوسط شدند.یفراسیاثر مصرف اتانول دچار پرول
ش یاست که منجر به افزا یالتهاب ک روندی یقلب يعضله يهاسلول

 نیجدار عروق و همچن يته یسیواره عروق و کاهش االستیضخامت د
مطالعه  نتایج .شودیمبطن  یپرتروفیو ها یواره بطنید یم شدگیضخ

 ل سبب کاهشیزنجب ییاه دارویحاضر نشان داد که مصرف عصاره گ
در  یقلب يعضله يهاسلولون یفراسیزان پرولیو م OhdG-8میزان 

ن امربه خاطر یکه ا رسدیمنظر  به سه با گروه اتانول شد.یمقا
 عنوانبه ن ماده باشد.یا یضدالتهابو  یتاکسیدانآنتیت یخاص
ت یش ظرفیل سبب افزایزنجب ت، مصرفاکسیدانآنتی
 شودیم یون سلولیفراسین کاهش پرولیکل و همچن یتاکسیدانآنتی

 يهایاز ناهنجار یمصرف الکل برخ ن مطلب،یبا توجه به ا ). 15،16(
و که یداتیق استرس اکسیخود را از طر يو عملکرد يساختار

، نقش کندیمشده، اعمال  دییتأ یقبل يکارها يلهیوسبه
کن ها ممین ناهنجاریل درکاهش ایزنجب يهافراورده یتاکسیدانآنتی

ن مطالعات یباشد. همچن یتاکسیدانآنتیت یاست به خاطر خاص
دارد و سبب  یضدالتهابل اثریزنجب ينشان دادند که که عصاره

د یو اس TNF-αمانند  یالتهاب ين هایتوکاید سایکاهش تول
از  یل ناشین اثر زنجبیسم ای. مکان)16, 15(شودیمک یدونیآراش

ل است ینجرول و شوگائول در ساختمان زنجبیچون ج ییوجود اجزا
ق مهار ین ها را از طریپروستاگالندها و نیوسنتز لکوترین مواد بیکه ا
 .)16( دهندیمژناز سنتتاز کاهش یپواکسیل-5م یت آنزیفعال

و یداتیب اکسین مطاله مصرف الکل سبب آسیخالصه در ا طوربه
DNA اره شد و عص یعضله قلب يهاسلولون یفراسیش پرولیافزا و

 ياختارو س ییایمیرات شیین تغیل سبب کاهش ایزنجب یالکل یآب
ن یا دیل مویزنجب يعصاره ین نقش محافظتیشد. ا یدر بافت قلب

ر بافت خود د ییایمیوشیو ب يرات ساختارییه است که الکل تغیفرض
القا  یالتهاب يهاپاسخو و یداتیق استرس اکسیقلب و عروق را از طر

 یات مولکولیالزم است که جزئ يشتری. مطالعات بکندیم
ها  تاکسیدانآنتی يالقا شده توسط الکل و نقش مهار يهايناهنجار

  را روشن کند.
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Abstract 
Background & Aims: Chronic alcohol consumption is now recognized as a factor that enhances 
susceptibility to cardiovascular diseases through mechanisms that still are not completely cleared. The 
purpose of the present study was to investigate the effect of ginger extract on 8-hydroxy-2' -
deoxyguanosine (8-OHdG) changes and as well as heart muscle cell proliferation induced by ethanol in 
the heart of rat.   
Materials & Methods: Twenty-four male Wistar rats were regimented to three equal sized groups: 1. 
Control, 2. ethanol (4.5 gr/kg BW by gavaj), 3. Ginger extract treated ethanolic groups (4.5 gr/kg ethanol 
along 50 mg of ginger extract). After 42 days, 8-OHdG and cell proliferation in heart tissue were 
measured.  
Results: The results showed a significant increasing in 8-OHdG amounts and   heart muscle cell 
proliferation in ethanol group compared to the control group. Ginger extract administration along 
ethanol, reduced significantly 8-OHdG amounts and heart muscle cell proliferation compared to the 
ethanol group. 
Conclusion: These findings indicate that ginger extract significantly improves heart structural 
abnormality in ethanolic rats and that these effects can be associated with antioxidant and anti-
inflammatory properties of ginger extract. 
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