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 مقاله پژوهشي 

   TACو  OHdG-8 سطح راتییل بر تغیعصاره زنجب یاثرات حفاظت
  نر ییاز پرتو گاما در موش صحرا یناشپالسما 

  
 ٤*رپوريش رضاي، عل٣ي، الهه حشمت٢ي، بهناز کشاورز١يحسن صابر

 
  20/10/1395تاریخ پذیرش  20/08/1395تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

ثر ا یاساس، هدف مطالعه حاضر بررس نیبه را. شودیمدر بدن  یموجب عوارض جانب یاند که پرتودرمانن ثابت کردهیشیمطالعات پ هدف: :هدف و زمينهپيش
  باشد.ینر م ییموش صحرا ياز پرتو گاما در پالسما یناش TACو  OHdG-8رات ییل بر تغیعصاره زنجب یحفاظت

 4 دز با پرتو ل،ی+زنجبگري 2 دز با ، پرتوگري 8، پرتو با دز گري 4، پرتو با دز گري 2کنترل، پرتو با دز  گروه 7ها به ن مطالعه موشیدر ا ها:مواد و روش
ل گاواژ یزنج mg/kg 50روزانه  يریش از پرتوگیروز پ 10ل به مدت یزنجب کنندهافتیدر يهاگروهم شدند. به یل تقسی+زنجبگري 8 دز با ل و پرتوی+زنجبگري
قرار  یابیو، مورد ارزیداتیاکساسترس یجهت بررس هاآنپالسما در  TACو  OHdG-8شد و غلظت  يریگخون هاگروه یاز تمام يریروز پس از پرتوگ 10شد. 

  گرفت.
ل موجب یبود. مصرف زنجب >P) 0,05 (داریمعن گري 8و  گري 4 يهاگروهش در ین افزایافت و ایش یپرتو افزا يهاگروه یدر تمام OHdG-8 غلظت ها:افتهي

موجب  گري 4و  گري 2 يهاگروهافت کرده بود، شد. اما مصرف آن در یکه تنها پرتو در یوهنسبت به گر گري 8 در گروه P< 8-OHdG) 0,05(دار یکاهش معن
موجب  گري 8و  گري 4 يهاگروهل در یداشت و مصرف زنجب>P) 0,05 )يداریپرتو کاهش معن يهاگروهدر  TACن غلظت ید. همچنیگرد OHdG-8ش یافزا
  د.یگرد TACموجب کاهش  گري 2ل در گروه یکه مصرف زنجب است یحالن در یپرتو شد، ا يهاگروهنسبت به  TAC) غلظت P >0,05(دار یش معنیافزا

 2گردد اما استفاده از آن در  ییو و عوارض پرتویداتیتواند موجب کاهش استرس اکسیم گري 8با دز  يریش از پرتوگیل پیمصرف زنجب :يريگجهيو نتبحث 
  د.گردیاز پرتو م ید عوارض ناشیمنجر به تشد گري

 نیگوانوز یدئوکس-2-یدروکسیه-8،یتاکسیدانآنتی تام تیل، ظرفیپرتوگاما، عصاره زنجب ها:کليدواژه

  
 ١٣٩٦، فروردين ۵۶-۶۳ ص، اول شمارهيست و هشتم، بيه، دوره ارومي پزشکمجله 

  044-32780803 :، تلفنیدانشکده پزشک ه،یاروم یپزشک علوم دانشگاه ه،یاروم ::آدرس مکاتبه
Email: ashirpoor@yahoo.com 

  
  مقدمه

 ،یپرتودرمان روش با یسرطان مارانیب از یمین از شیب امروزه
 بیتخر یپرتودرمان از . هدف)1(رندیگیم قرار درمان تحت
 بیآس نیترکم سالم يهاسلول کهيطوربه است، یسرطان يهاسلول
 هب آزاد يهاکالیراد جادیا با پرتو ،یپرتودرمان در. نندیبب را ممکن
DNA میترم عدم صورت در و رساندیم بیآس DNA، سلول 

 DNA بی. آس)3, 2(دهدیم دست از را خود ریتکث و رشد ییتوانا
 مه بیترت نیبد و گرددیم مرده يهاسلول تجمع و آپوپتوز موجب

                                                             
 هياروم ي، دانشگاه علوم پزشکيپزشککيزيار فياستاد ١
 اروميه پزشکي علوم دانشگاه ،يپزشککيزيف ارشد کارشناسي دانشجوي ٢
  اروميه پزشکي علوم دانشگاه ه،يتغذ ارشد کارشناسي دانشجوي ٣
 )مسئول سندهينو( هياروم پزشکي علوم دانشگاه ،يولوژيزيف اريدانش ٤

1 Radio protectors 

 زانیم .)1(نندیبیم بیآس سالم يهاسلول هم و یسرطان يهاسلول
 ابستهو تابش تحت اندام تیحساس و زانیونی پرتو دز به هابیآس نیا

 در یجانب عوارض تواند باعثیم یپرتودرمان کهازآنجایی. )3, 2(است
-م از محافظتیتوانیعوارض م نیا کاهش يبرا نیبنابرا شود، بدن

 )4(می) استفاده کن1وپروتکتورهای(راد ییپرتو يهاکننده
 يبر رو یجاد اثرات حفاظتیبر ا عالوهست یبایوپروتکتورها میراد

 داشته باشند و یت و عوارض قابل قبولیمختلف بدن، سم يهااندام
ماران قرار دارند، یکه در دسترس ب ییاز داروها ياف گستردهیبا ط
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 نیا یتمام که يوپروتکتوریراد امروزه متأسفانهسازگار باشند. 
 ياپرتوه که یهنگام. باشدینم دسترس در باشد داشته را هایژگیو
 اهسلول داخل آب يهابا مولکول کنندیم برخورد بدن با زانیونی

 آزاد يهاکالیراد. کنندیم دیتول آزاد يهاکالیراد و واکنش داده
-یم ویداتیها و استرس اکسماکرومولکول در يجد يهابیآس باعث

 هک است فعال اریبس آزاد کالیراد کی لیدروکسیه کالیشوند. راد
 یکوتاه فواصل در سلول در یبحران هدف به دنیرس يبرا تواندیم

 رنهایتد و وندهایپ شکست از یناش ییایمیش راتییتغ و کند نفوذ
 به ییپرتو يهابیآس از  3/2 حدود. کند جادیا را یکیولوژیب آثار

 لیدروکسیه کالیراد از یناش پستانداران يهاسلول DNA مولکول
-8 لیتشک بار نینخست يبرا همکاران و Nishimura .)5(است

 کی توسط ییباال زانیم به را 2نیگوانوز یدئوکس-2-یدروکسیه
. کردند همشاهد فنتول نوع لیدروکسیه کالیراد کنندهدیتول ستمیس
 کولمول هشتم تیبه موقع لیدروکسیه گروه کی ون،یداسیاکس با

 بیآس غالب اشکال از یکی که OHdG-8 و شودیم اضافه نیگوان
, 6(گرددیم لیتشک است، DNA به آزاد کالیراد توسط شده القا
 DNA ویداتیاکس بیآس کل از %5 باعث تنها OHdG-8 هرچند. )7
 هاپژوهش از ياریبس در باال یونیموتاس لیپتانس لیبه دل اما گرددیم

-یم قرار موردتوجه DNA ویداتیاکس بیآس شاخص عنوانبه
-یتآن بر هادانتیاکس تعادل که یزمان ویداتیاکس. استرس)8(ردیگ

 عوامل حالت نیا در و دهدیم يرو خورد،یم به هم هادانتیاکس
 حد از شیب دیتول دلیلبه طیشرا نیا ابد،یم شیافزا یدانتیاکس

ROS3 و RNS4 يرو بدن در یدانتیاکسیآنت سطح کاهش ای و 
-یم اختالالت و هايماریب از ياریبس بروز به منجر و )9(دهدیم

 ای ریتأخ باعث یتوجهقابل طوربه هاتاکسیدانآنتی. )10(گردد
 کاهش قیطر از را نقش نیو ا شوندیم ونیداسیاکس از يریجلوگ
-یم اعمال آزاد يهاکالیراد مهار و ژنیاکس فعال باز يهاگونه
 و،یداتیاکس استرس تیوضع نییتع يهاروش از یکی. )12, 11(کنند
, 13(باشدیم بدن يهاتاکسیدانآنتی تام تیظرف ای TAC5 شیآزما
 باعث هاسلول طیمح از آزاد يهاکالیراد بردن نیب از نیبنابرا .)14

 کهازآنجایی. شودیم رتوپ از یناش یجانب عوارض و تیسم کاهش
 نیب از يبرا پس هستند یکوتاه عمر مهین يدارا آزاد يهاکالیراد

 يهاکالیراد دیتول از شیپ وپروتکتورهایراد که است الزم هاآن بردن
 حول قاتیتحق ابتدا باشند. در داشته وجود یسلول طیمح در آزاد
 و تیسم ادجیا با باتیترک نیا اما بود دارولیت یمصنوع باتیترک

 يدارا که شد يمواد افتنی به محققان بیترغ باعث یجانب عوارض
 يراب باشند که یمناسب زیتجو روش و ترکم تیسم شتر،یب ریتأث

                                                             
2 8-hydroxy-2-deoxyguanosine 
3 reactive oxygen species 

استفاده  یعیطب یاهیگ ياز داروها توانیم ن هدفیدن به ایرس
 یاهیگ يداروها زیتجو که انددهدا نشان يمتعدد . مطالعات)15(کرد

 از شیپ و.. )18(، فلفل قرمز)17(لی، زنجب)16(نعناع مختلف مانند
 ترلکن گروه به نسبت را ریمومرگ و يماریب يهانشانه پرتو تابش

ن یترمهماز  یکی عنوانبهل یزنجب هاآنن یدهند که در بیم کاهش
 شهیر از لیزنجب .)19(وپروتکتورها شناخته شده استیراد

Zingiber officinale د و یآیم به دست ایآس یشرق جنوب در
 ضد ،يمتاستاز ضد ،یتاکسیدانآنتی همچون؛ يمتعدد خواص

 یتهوع ضد ،یابتید ضد ،یضدالتهاب اسپاسم، ضد ،یکروبیم
 ای کاهش سبب هاتاکسیدانآنتی مصرف کهازآنجایی .)22-20(دارد
 از یغن منبع لیگردد و زنجبیبدن م پرتو در سوء عوارض فیتخف

ن یو همچن )25-23(است یاهیگ کیفنول یپل يهاتاکسیدانآنتی
 ی(شکل  OHDG-8رات ییدر ارتباط با تغ لیزنجب ریتأث نکهیا نظر به

 C-8 گاهیجا شدن دهیاکس به علت که است دهید بیآس DNA از
ت تام یشود) و ظرفیم جادیا نیگوانوز یدئوکس -2 در

 بیآس صیتشخ يبرا يدر پالسما که مارکر   یتاکسیدانآنتی
قرار گرفته  موردتوجه ترکم، )27, 26(باشندیم  DNAویداتیاکس

 شده القا راتییتغ بر لیزنجب يمهار اثرات مطالعه نیا است، در
در  یدانتیاکسیت تام آنتیو ظرف  OHDG-8در گاما پرتو توسط

  قرار گرفته است. موردبررسیپالسما خون 
  

  کارمواد و روش
 ینکیقرارداد هلس بر اساس یوانیمدل ح يشات بر رویتمام آزما

سر  42ه انجام شد. یاروم یدانشگاه علوم پزشک یو منشور اخالق
گرم انتخاب شدند.  210±10 ین وزنیانگیستار با میموش نر نژاد و

م یر تقسیبه شرح ز ییتا 6گروه  7به  یتصادف صورتبهوانات یح
  شدند:
پرتو  -2افت کردند)، یدر یمعمول يگروه کنترل (آب و غذا -1
پرتو  -5، يگر 8پرتو با دز  -4، يگر 4پرتو با دز  -3، يگر 2با دز 
ل یعصاره زنجب گرممیلی 50ل (یو درمان شده با زنجب يگر 2با دز 
روز  10ق گاواژ به مدت ی، از طر)28(لوگرم وزن بدنیهر ک يبه ازا

 درمان و يگر 4با دز  پرتو -6افت کردند) یدر يریش از پرتوگیپ
 لوگرمیک هر يازا به لیزنجب عصاره گرممیلی 50( لیزنجب با شده
 افتیدر يریش از پرتوگیروز پ 10 مدت به گاواژ قیطر از بدن، وزن

 گرممیلی 50( لیزنجب با شده درمان و يگر 8با دز  پرتو -7 )کردند
 دتم به گاواژ قیطر از بدن، وزن لوگرمیک هر يازا به لیزنجب عصاره

. الزم به ذکر است که )کردند افتیدر يریش از پرتوگیروز پ 10

4 reactive nitrogen species 
5 Total Antioxidant Capacity 
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تحت  يهاگروهآزاد بود و  هاگروهبه آب و غذا در تمام  یدسترس
  افت کردند.یپرتو در TBI6 صورتبه يریگتابش
د یدرات کلرایبا ه ییصحرا يهاموش يریروز پس از پرتوگ 10 

10% )cc 5/0 هوش شدند و یگرم وزن بدن) ب 100هر  يبه ازاcc 
شد.  آوريجمعق قلب یاز طر EDTA7 يخون توسط سرنگ حاو 5

وژ شد، یفیقه سانتریدق 10به مدت  10000نمونه خون با دور 
 گرادسانتیدرجه  -20 يو در دما آوريجمعحاصله  يپالسما
  د.ش ينگهدار
 :OHdg-8سنجش  شيآزما مراحل و اساس

 8-OHdg تیک لهیوسبهزا یروش اال با Cusabio ) ساخت
قرار  یابیمورد ارز DNAو یداتیب اکسیآس ین) جهت بررسیکشور چ
فاز  ورتصبهچ یم ساندویک مستقیتکن بر اساسش ین آزمایگرفت. ا

 يبادین کار ابتدا آنتیا ي، انجام گرفت. برایمنواسیم ایجامد آنز
و استانداردها  هانمونهو سپس  تیکروپلیم در OHdg-8مخصوص 

موجود با  OHdg-8ن حالت یخته شدند در ایها رالیداخل و
باند شد. در مرحله بعد مواد باند نشده برداشته شدند و  باديآنتی

lµ100  ازBiotin-antibody 8 يمخصوص برا-OHdg ها الیبه و
 HRP-avidinبا بافر شستشو، اضافه شد، بعد از انکوبه و شستن 

lµ100 ون، شستن مجدد ید. سپس انکوباسیها اضافه گردالیبه و
ها صورت گرفت. پس از الیبه و TMB8 lµ90ها و افزودن الیو

ها الیت به ویمحلول موجود در ک يماده µl50مجدد،  يانکوبه
باند  OHdg-8ها متناسب با ر رنگ نمونهییاضافه شد. در انتها تغ

رات رنگ، رنگ حاصله یید. بعد از متوقف شدن تغیت گردیه روشد
 یخوانده شد سپس با استفاده از منحن nm450در طول موج 

 ng/mlن و برحسب ییها تعر نمونهیت مقادیاستاندارد موجود در ک

  ان شد.یب
 يتاکسيدانآنتي تام تيسنجش ظرف شيآزما مراحل و اساس

(TAC):  
 -USAشرکت  تیک از استفاده اب يمتریکالر روش با هانمونه

Cayman Chemical روش نیا در. شد انجام lµ10 نمونه، ازl µ10 
 يهاچاهک به Chromogen از l µ150و  Metmyoglobin از

اضافه  Hydrogen Peroxide از l µ40آخر شدند. و در  اضافه یخال
 در) یگل رنگ( حاصل از واکنش د تا واکنش آغاز گردد. رنگیگرد

 از استفاده با ت بود ویرو قابل nm 450یا  و nm 750ج مو طول
  .شد نییتع هانمونه ریمقاد تیک در موجود استاندارد یمنحن

 روش و ندوزیو تحت SPSS 19 افزارنرم از مطالعه دراین
Anova  وt_ test از آزمون پس هاگروه یسه زوجیمقا و جهت ،

شد. در  استفاده هاداده آماري تحلیلوتجزیهمنظوربه Tukey یتجرب
  دار در نظر گرفته شد.ی) معن> 05/0P-valueموارد ( یتمام

  هاافتهي
-8غلظت نشان داده شده است،  1طور که در نمودار همان

OHdG نسبت به گروه  هاگروه یپالسما در تمام يهادر نمونه
 Gy2گروه  جزبه هاگروه یش در تمامین افزایافت و ایش یکنترل افزا

، گري 8و  4،2 يهاروهگبود. طبق نمودار در  >P) 0,05 (داریمعن
 يهاگروهافته است. در یش یش دز پرتو افزایبا افزا OHdG-8غلظت 

سه با یدر مقا OHdG-8ل، غلظت یزنجب-گري 4ل و یزنجب-گري 2
) را نشان P>0,05( يداریمعن شیافزاگري  4و  گري 2 يهاگروه

ل نسبت یزنجب-گري 8 هدر گرو OHdG-8 غلظت کهحالیداد. در 
  داشت. >P) 0,05 )يداریکاهش معن گري 8به گروه 

  

 و کنترل گروه با هاگروه یتمام نیب سهیمقا مختلف. يهاگروهنر در  ییصحرا يهانمونه پالسما موش در OHdG-8 نیانگیم :)۱( نمودار
  دار نسبت به گروه پرتویمعن # به گروه کنترل دار نسبتیمعن *گرفت.  صورت لیزنجب-پرتو يهاگروه با پرتو يهاگروه نیهمچن

                                                             
6 Total body irradiation 
7 Ethylenediaminetetraacetic acid 

8 Tetramethylbenzidine(3-35-5) 

*
*

*#

*# *#

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Control 2G 4G 8G 2G+Ginger 4G+Ginger 8G+Ginger

8
-O

H
d
G
(n
g/
m
l)

groups

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               3 / 8

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3658-fa.html


 ۱۳۹۶ فروردين، ۱، شماره ۲۸دوره   اروميه مجله پزشکي
  

59  

  
-گري 8گروه  جزبه هاگروه ین کاهش در تمامیکاهش داشت و ا هاگروه یپالسما در تمام يهاز در نمونهین TACغلظت  2طبق نمودار 

د در یپرتو گرد گري 2گروه نسبت به  TACموجب کاهش غلظت  گري 2ل در گروه پرتو با دز یبود. مصرف زنجب>P) 0,05 (دار یل معنیزنجب
 گري 8و  گري 4 يهاگروهسه با یدر مقا TACغلظت  >P) 0,05 (داریش معنی، منجر به افزاگري 8و  گري 4 يهاگروهمصرف آن در  کهحالی
  شد.

 

گروه کنترل و  با هاگروه ین تمامیب مقایسه مختلف. يهاگروهنر در  ییصحرا يهاموش ییدر نمونه پالسما TACن یانگیم :)۲(نمودار 
  نسبت به گروه پرتو دارمعنی # دار نسبت به گروه کنترلیمعن *ل صورت گرفت.یزنجب-پرتو يهاگروهپرتو با  يهاگروهن یهمچن

  
  يريگجهيو نت بحث
 ترکم یما که در مطالعات قبل يعهموردمطال ياز پارامترها یکی

ه ما نشان ن مطالعی. در اباشدیم OHdG-8قرار گرفته،  موردتوجه
 ياپالسما را که ماده OHdG-8غلظت  تواندیم يریم که پرتوگیداد

ن یش دهد و ایو است، افزایداتیاکسبیص آسیتشخ يحساس برا
سم یدار بود. گرچه مکانیمعن گري 8و  گري 4 يش در دزهایافزا
بدن هنوز  يهاها و اندام، بافتهاسلولات سوء پرتو در تأثیر یاصل
 ثراتاند که انشان داده یه نشده است اما مطالعات قبلشناخت خوبیبه
 واکنش براثر عمدتاً یکیولوژیب ستمیس در زانیونی يپرتوها بارانیز

 آب زیولیراد جهینت در که ،)ROS1اکسیژن (باز فعال  يهاگونه
 باعث استرس ROS ،یپرتودرمان طول در. باشندیم هستند،

 یکیابولمت و يمورفولوژ کالیراد راتییتغ ،یسلول تیسم و،یداتیاکس
زان هنگام برخورد یونی يپرتوها .)29(شودیم واناتیح و هاانسان در

کنند ید میتول e-و  O2H+آب واکنش داده و  يهابا بدن، با مولکول
کال یدهد و رادیآب واکنش م يهار مولکولیبا سا O2H+سپس 

                                                             
1 Reactive oxygen species 

 کالیراد کی لیدروکسیشود. هید میتول (OH(لیدروکسیفعال ه
 در یبحران هدف به دنیرس يبرا تواندیم که است فعال اریبس آزاد

 از یناش ییایمیش راتییتغ و کند نفوذ یکوتاه فواصل در سلول
  3/2 حدود. کند جادیا را یکیولوژیب آثار درنهایت و وندهایپ شکست

 از یناش پستانداران يهاسلول DNA مولکول به پرتو بیآس از
از  یناش DNAو یداتیب اکسی. آس)5(است لیدروکسیه کالیراد

ROSياا دورشتهی ياتک رشته يهای، شامل شکستگ DNA  و
 یآل يتواند با بازهایم ROSاست.  DNAجاد اتصاالت متقاطع در یا

ن است. یبا گوان يرین واکنش پذیشتریواکنش دهد که ب
Nishimura یدروکسیه-8ل ین بار تشکینخست يو همکاران برا-

-دیولستم تیک سیتوسط  ییزان باالین را به میگوانوز یدئوکس-2
ل نوع فنتول مشاهده کردند. با یدروکسیکال هیکننده راد

ت هشتم مولکول یموقعبهل یدروکسیک گروه هیون، یداسیاکس
ب یاز اشکال غالب آس یکیکه  OHdG-8شود و ین اضافه میگوان

, 6(گرددیل میاست، تشک DNAکال آزاد به یالقا شده توسط راد
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 DNAو یداتیب اکسیاز کل آس %5تنها باعث  OHdG-8. هرچند )7
 ياریسکه دارد در ب يادیز یونیل موتاسیپتانس لیبه دل یباشد ولیم

 موردتوجه DNAو یداتیب اکسیشاخص آس عنوانبهها از پژوهش
ط استرس یدر شرا یمطالعات قبل بر اساس. )8(ردیگیقرار م

ل یدروکسیه يهاکالی، رادDNAب یآس یو، عامل اصلیداتیاکس
شود، یل میدروکسیه يهاکالیش رادیز سبب افزایباشند و پرتو نیم

موجود در  2نجرونیفعال ز ينشان دادند که ماده یمطالعات قبل
آزاد و کاهش استرس  يهاکالین رفتن رادیل سبب از بیزنجب
که در بخش  يما همانطور ي. در مطالعه)31, 30(شودیو میداتیاکس

از بروز  يگر8ل با پرتو در دز یان شد، مصرف توام زنجبیا بهافتهی
ل یکرده است و ممکن است زنجب يریعوارض سوء پرتو در بدن جلوگ

 DNAب یق اعمال کند و از آسین طریخود را از ا یاثرات محفاظت
  کند.  يریمختلف بدن جلوگ يهاب اندامیآس درنهایتو 

قرار گرفته است،  موردبررسین مطالعه یکه در ا يگریر دیمتغ
TAC لظتغ تواندیم پرتو که میداد نشان ما مطالعه نیا باشد. دریم 
TAC ویداتیاکسبیآس صیتشخ يبرا حساس ياماده که را پالسما 
 يگر 8و  4،2 يدزها یکاهش در تمام نیا و کاهش دهد را است
سما پال یتاکسیدانآنتی تام تیظرف نییتع امروزه. است داریمعن

)TAC( انواع یپزشک درمان و صیتشخ جهت ابزاري عنوانبه 
 يهامولکول. )32(گرفته است قرار موردتوجه هابیماري

 ک،یاور دیاس مانند(زا درون منشأ دو از پالسما یتاکسیدانآنتی

 تأمین) E و Cهاي تأمینیمانند و( زابرون و) ها ولیت و نیآلبوم
 موجود دانتیاکسیآنت گروه دو هر تیمجموع فعالTAC و  شوندیم

 نشان نیشیپ مطالعات. دهدیم نشان را عات بدنیما و پالسما در
 پالسما TACسطح  ویداتیاکس استرس هايتیدر وضع که اندداده

ها بدان افتهیز همانطور که در ی. در مطالعه ما ن)33(کندیم رییتغ
 از يگر8و4 يدر دزها يریش از پرتوگیل پیاره شد، مصرف زنجباش

ن آ یو اثرات حفاظت کرده يریجلوگ در موش پرتو سوء عوارض بروز
  ده است. یدگرمشاهده
 يحاضر، پرتو در دزها مطالعه يهاافتهی اساس بر یکل طوربه

ل یگردد و مصرف زنجبیو میداتیسبب استرس اکس يگر 8و  4،2
آزاد و  يهاکالیراد يسازسبب پاك یتاکسیدانآنتی تیخاص دلیلبه

  شده است. يگر 8دز از پرتو در  یو ناشیداتیب اکسیکاهش آس
  

  ر و تشکريتقد
که  دیام یدرمانین محترم مرکز پژوهشیمسئول از هوسیلبدین

ز کارکنان محترم یها را فراهم نمودند و ننمونه یامکان پرتوده
ن ی. همچنمینمائیتشکر م یو مولکول یو سلول يولوژیزیشگاه فیآزما

ن یه که ایاروم یدانشگاه علوم پزشک یاز معاونت محترم پژوهش
را به عمل  ینمودند، مراتب تشکر و قدردان یمال نیتأمپژوهش را 

 هرشت ارشد یکارشناس نامهانیپا از برگرفته مقاله نیم. ایآوریم
  .باشدیم یک پزشکیزیف
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Abstract 
Background & Aim: Radiation is an essential modality in the management of cancer therapy but its 
acute and chronic side effects on the normal organs limit the helpfulness of the radiotherapy. The aim 
of current study was to investigate the effect of dose dependent whole body radiation exposure on 
amount of 8-OHdG and total antioxidant capacity in the male Wistar rat's plasma. It was also planned 
to elucidate whether ginger extract rescue the deleterious effects of different doses of radiation in rat 
kidney. 
Materials & Methods: Male Wistar rats were exposed to three doses (2, 4, and 8Gy) of γ- ray with or 
without 10 days pretreatment of ginger extract. 
Results: After 10 days of whole body γ- ray exposure, the results revealed significant increases of 8-
OHdG and significantly decreases of total antioxidant capacity in radiation groups (4Gy and 8Gy) 
compared to the control groups. It was no significant differences among ginger extract pretreatment 
groups and control group. 
Conclusion: These findings indicate that whole body exposure to radiation induces kidney damage by 
oxidative DNA damage, and that these effects can be alleviated using ginger pretreatment as an 
antioxidant and anti-inflammatory agent. 
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