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 ب*، الله پیاهوالف، مهسا مهاجریالف، مهدی یاغچیانالفیاسر خواجه بیشک

 

 تبریز، تبریز، ایران پزشكي علوم دانشگاه تغذیه و علوم غذایي، دانشكدۀ ،دانشجویي تحقیقات ۀکمیتالف
 پزشكي مراغه، مراغه، ایرانعلوم گروه تغذیه، دانشكدۀ  ب

 چكیده
لمي . گیاه زنجبیل با نام عسال گذشته در دنیا افزایش یافته است 15تا  11استفاده از گیاهان سنتي و بومي به عنوان طب مكمل در سابقه و هدف: 

"Zingiber officinale Roscoe" واسطۀ اجزای مفید و ترکیبات  یكي از گیاهان مورد استفاده در طب سنتي باستان بوده و گزارش شده است که به

علم نوین و دیدگاه بخش گیاه زنجبیل با تأکید بر  ها دارد. هدف از مطالعۀ حاضر، مرور اثرات سالمت بخش خود، نقش مهمي در پیشگیری و درمان بیماری سالمت

 طب سنتي اسالمي است. 

معتبر  علمي های اطالعاتي پایگاه در شده ثبت مقاالت تمامي و طب سنتي اسالمي، روایات برگزیدۀ ای و کتابخانه متون مروری، مطالعۀ اینر د ها: مواد و روش

 ,Ginger, Islamic Traditional Medicineهای واژهدر نظر گرفتن کلید با  PubMed, Iran medex, Magiran, SID, Google Scholarشامل

Health Benefits, Modern Science  بحث و بررسي شد.  جستجو، 1108 تا 1111سالهای  طي زنجبیل و بیماری  بخش اثرات سالمت 

هوع، فشار خون پایین، سنگ مثانه، کنترل درد، قاعدگي با طبع گرم در درمان بسیاری از اختالالت از جمله ت رسد که زنجبیل به عنوان داروی نظر مي بهها:  یافته

ها، جینجرول و پارادول با اثرات  اجزاء تشكیل دهندۀ گیاه زنجبیل از جمله زینجیبرن، زینجرون، شوگائول های باکتریایي و قارچي مؤثر است. دردناک زنان، بیماری

های بتا و مهار تجمع پالکتي، نقش مهمي در پیشگیری و درمان بسیاری از  ک فعالیت سلولزایي، شبه انسولیني و تحری اکسیداني، ضد رگ ضد التهابي، آنتي

 بارداری، آرتریت روماتوئید، سرطان، آسم و برونشیت دارند.  ها از جمله دیابت، تهوع و استفراغ اختالالت و بیماری

 شود. ها توصیه مي اده از آن به عنوان طب مكمل در درمان بیماریبخش گیاه زنجبیل، استف با در نظر گرفتن اثرات مفید و سالمت گیری: نتیجه

 مكمل  طب    زنجبیل، طب سنتي، ها: کلیدواژه

 

  :مقدمه

استفاده از گیاهان سنتي و بومي به عنوان طب مكمل در 

(. 1 ،0سال گذشته در دنیا افزایش یافته است ) 15تا  11

رویي برای درمان امروزه در سراسر جهان، استفاده از گیاهان دا

کار  ها و اختالالت به پیشگیری از طیف وسیعي از بیماری و

 ،دلیل دارا بودن اجزاء غني مؤثر رود. داروهای گیاهي به مي

سمیت و عوارض جانبي کمتر در مقایسه با داروهای معمول 

مصرفي توجه بسیاری از متخصصین و محققین را به خود جلب 

ه کاربردهای درماني زنجبیل به (. در این مقال9-1کرده است )

ها  عنوان یكي از پرکاربردترین گیاهان دارویي در درمان بیماری

 از دیدگاه طب سنتي اسالمي و علوم نوین بحث و بررسي شد. 

 

 :ها واد و روشم

 ای، مطالب کتابخانه در تعمق با مروری، مطالعۀ در این

ائمۀ  روایات و احادیث در طب سنتي اسالمي، برگزیده متون

های  پایگاه در شده ثبت مقاالت نیز و قرآني آیات اطهار،

 ,Web of Science, PubMedمعتبر شامل علمي اطالعاتي

Magiran Iran medex, SID, Google Scholar,  و با در نظر

 Ginger, Health Benefits, Islamic های کلیدواژه گرفتن

Traditional Medicine  وModern Science های  سال طي

مقاله و  99از بین جستجو کردیم و در نهایت  1108 تا 1111

بخش گیاه  سالمت ، مطالب مربوط به اثراتمنابع واجد انتخاب

زنجبیل از دیدگاه طب سنتي اسالمي و تحقیقات جدید، مورد 

 بحث و بررسي قرار گرفت. 

 89خرداد : افتیدر خیتار

 89 آذرپذیرش: خ تاری
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 :ها و بحث یافته

 الف. دیدگاه طب سنتی اسالمی پیرامون زنجبیل

از گیاه زنجبیل سابقۀ طوالني در طب سنتي  استفاده

سال است که به عنوان ترکیب  1511اسالمي دارد و بیش از 

عضالني در طب سنتي -های اسكلتي ضد التهاب در بیماری

میالدی، زنجبیل  0511. از سال (1)شود  چین استفاده مي

ز انقش مهمي در طب چیني، ژاپني و هندی داشته است. 

سالمي، زنجبیل به عنوان داروی گرم در دیدگاه طب سنتي ا

درمان بسیاری از اختالالت از جمله درمان فشار خون پایین، 

مؤثر بوده و نیز  سنگ مثانه، کنترل درد، قاعدگي دردناک زنان

ضد باکتریایي و ضد قارچي است. ضد تهوع، ، اثرات دارای

های عصبي، دیابت،  درمان آسم، آرتریت روماتوئید، بیماری

ت، زکام، بیماری حرکت، التهاب لثه و دندان درد از دیگر یبوس

. در (4)اثرات مفید منتسب به این گیاه در طب باستان است 

گرم، برای دوران  8طب سنتي چین، ریشۀ زنجبیل به مقدار 

شود. در طب سنتي هند، از زنجبیل برای  بارداری توصیه مي

بود درد به ،دستگاه هاضمه، افزایش اشتهامشكالت کمک به 

شود. در  استفاده ميو درمان مشكالت بهداشتي کودکان آرتروز 

چین و ژاپن نیز از زنجبیل برای درمان سردرد و سرگیجه، 

. در (5)شود  سرماخوردگي، تهوع و مشكالت معده استفاده مي

کننده است به  زنجبیل گرم»آمده است که: اسالمي طب سنتي 

کند.  متوسطي نرم ميکند. شكم را تا حد  هضم غذا کمک مي

های کبد ناشي از سرما و رطوبت مفید  برای درمان ناراحتي

است. همچنین خوردن و سرمه کشیدن آن برای درمان ضعف 

ها و  بینایي ناشي از رطوبت مفید است. از بروز نفخ در روده

کند و در مجموع برای کبد و معدۀ افراد  معده جلوگیری مي

 .(9)« سرد مزاج بسیار مفید است

اسامي گیاهان بسیاری آمده است که از  قرآن کریمدر 

توان به گیاه زنجبیل اشاره کرد. خداوند در آیه  ها مي جملۀ آن

وَ یُسقونَ فیها »چنین فرموده است  این "دهر"سوره مبارکۀ  09

که در آنجا جامي بنوشندشان که « کَأسًا کانَ مِزاجها زَنجَبیالً

، ذیل آیۀ فوق از تفسیر طبرسيدر  .(9)آمیخته با زنجبیل باشد 

هرچه خدا از نعم بهشتي در »عباس نقل شده است که:  ابن

قرآن وصف کرده، نظیر آن در دنیا نیست و خدا آن را به اسم 

تفسیر مجمع، های  در کتاب. «معروف ذکر کرده تا مردم بدانند

چنین آمده  ، در مورد زنجبیل اینتفسیر بیضاویو  تفسیر صافي

عرب از شراب ممزوج با زنجبیل بسیار خوشش » است که

، این زنجبیل را یک گیاه اقرب المواردضمن آنكه در « آید مي

 . (8)اند  ای نیز آن را به معنای شراب گفته معروف دانسته و عده

در عرب مرسوم »آمده است که:  تفسیر المیزاندر ترجمۀ 

ه بوده که از زنجبیل، به عنوان عطر و بوی خوش استفاد

ریختند. در این آیه  ها مي اند و آن را در جام نوشیدني کرده مي

تر و  هم به ابرار وعده داده که زنجبیل بهشتي را که پاکیزه

. در ترجمۀ این (8)« ریزند خوشبوتر است در جام شرابشان مي

هایي سیراب  و در آنجا از جام»آمده است:  نمونه تفسیرآیه در 

طهوری است که با زنجبیل آمیخته شوند که لبریز از شراب  مي

 . (01)« است

 ب: خواص فیزیكوشیمیایی زنجبیل

های بنفش با نام علمي  زنجبیل از گیاه زردرنگ دارای رگه

Zingiber officinale Roscoe آید. این گیاه، به  دست مي به

زیرزمیني   متر، دارای ساقۀ 1/0عنوان گیاه چند ساله حداکثر 

های بدون دمبرگ و فاقد کرک  رگای شكل و ب خزندۀ غده

است. انواع تجارتي زنجبیل شامل زنجبیل جامائیكایي، چیني، 

. ترکیبات موجود در (00)آفریقایي، استرالیایي، هندی هستند 

آوری و کاشت گیاه دارد و در  زنجبیل بستگي به محل جمع

مناطق مختلف میزان این ترکیبات متفاوت است. بو و طعم 

ها مانند  واسطۀ مخلوط نشاسته، اسانس ریشۀ زنجبیل به

ها، جینجرول، زالولن، اولئورزین،  زینجیبرن، زینجرون، شوگائول

درصد وزن زنجبیل  1تا  0موسیالژ، پروتئین والتین است که 

نوع  51. تاکنون بیش از (01)دهد  تازه را تشكیل مي

جینجرول -9اکسیدان از ریزوم زنجبیل جدا شده است که  آنتي

. (00)ترین آنهاست که مسئول مزۀ تند زنجبیل است  عمده

ترکیبات زنجبیل مثل هر گیاه دیگری پیچیده است و شامل 

مواد مختلفي نظیر کربوهیدارت، اسیدهای چرب آزاد، اسیدهای 

ها مانند نیاسین  ها، ویتامین ها، فیتواسترول آمینه، پروتئین

کولین و ، اسید فولیک، اینوزیتول، C، اجزای ویتامین (01)
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 خواجه بيشك و همكاران          

  017 ---7931سوّم، پاييز  ۀ، شمارسال نهم 

و مواد ضروری کلسیم، منیزیم،  B6های  پنتونیک اسید، ویتامین

از  درصد 1. زنجبیل حاوی بیش از (04)فسفر و پتاسیم است 

ها  ترپن های اساسي معطر است که ترکیب اصلي سسكوئي چربي

آید.  باشند. زینجرون ترکیب اصلي آن به حساب مي را دارا مي

فارنسن و مقادیر کمي از  ،ها ترپن مقدار کمتری از سسكوئي

 . (05)مونوترپنوئیدها و سیترال نیز در آن وجود دارد 

بخش گیاه زنجبیل در کنترل  ج. اثرات سالمت

 ها از دیدگاه علم نوین اختالالت و بیماری

عنوان دارو، ادویه و خوراک لذیذ در دنیا  گیاه زنجبیل به

را تشكیل های گیاه، بخش دارویي آن  . ریزومشود مياستفاده 

عنوان  . سازمان بهداشت جهاني زنجبیل را به(00)دهند  مي

 FDAمكمل غذایي تعریف کرده است و این گیاه تأییدیه 

( Administration Drug and Foodرا به )  عنوان مكمل غذایي

ی . براساس مطالعات، زنجبیل اثرات مفید زیاد(09، 09)دارد 

. اثرات داردها و اختالالت  در کنترل و درمان بسیاری از بیماری

و ضد  (01)، ضد میكروبي (08)محافظت کنندگي کبد 

، پیشگیری از آسیب سلولي (11)، ضد قارچي (08)باکتریایي 

، 01)، کنترل دیسمنورۀ اولیه (11، 5)، کنترل سردرد (10)

رونشیت و ، ب(11)و سندرم قبل از قاعدگي در دختران  (09

، رقیق کنندگي خون و افزایش ترشح بزاق و تسهیل (14)آسم 

، از جمله اثرات مفید نسبت داده شده به گیاه (05)عمل بلع 

باشند. در ادامه برخي از مهمترین اثرات  زنجبیل مي

ها، به تفصیل  بخش این گیاه در کنترل و درمان بیماری سالمت

 بحث شده است:

 

 ترل تهوع و استفراغزنجبیل و نقش آن در کن -

عنوان یكي از مهمترین عوارض شایع  تهوع و استفراغ به

 11گوارشي در نیمۀ اول بارداری است و معموالً تا هفته 

 درصد 81تا  91شود. بیش از  خود رفع مي حاملگي بطور خودبه

آنان دچار  درصد 51زنان حین حاملگي دچار تهوع و حدود 

عنوان بیماری  استفراغ شدید به. تهوع و (15)شوند  استفراغ مي

زنان است. از مهمترین عوارض  درصد 1تا  1ناتوان کننده در 

توان به سوءتغذیه،  تهوع و استفراغ شدید در زنان باردار مي

پذیری، دهیدراتاسیون، کاهش وزن، اختالل کار کبد  تحریک

اشاره کرد که سبب به خطر افتادن سالمت مادر و جنین خواهد 

باتوجه به اینكه داروهای کنترل کنندۀ تهوع و . (19)شد 

خصوص در نیمۀ اول بارداری( با  استفراغ، در دوران بارداری )به

اثرات احتمالي تراتوژن همراه است، لذا استفاده از گیاهان 

دلیل نداشتن عارضۀ جانبي  دارویي کنترل کنندۀ این عارضه به

ری توسط خاص، ارزان بودن و در دسترس بودن کاربرد بیشت

 . (19)مادران باردار دارد 

، دریافت چهار کپسول (18)زاده و همكاران  در مطالعۀ همت

گرمي پودر ریزوم زنجبیل در روز در گروه مداخله  میلي 151

(11n= و سه قرص )گرمي متوکلوپرامید در گروه  میلي 01

هفته بودند، نشان  11( در زنان بارداری که زیر =11nکنترل )

ه اختالف میانگین شدت تهوع و دفعات استفراغ در ک ه شدداد

دار  هر دو گروه پس از مصرف دارو نسبت به قبل از درمان معني

داری از  (. همچنین بین دو گروه اختالف معنيp=0.01بود )

(. در p=0.04)نظر کاهش عالئم به نفع زنجبیل وجود داشت 

تال به خانم مب 99، که بر روی (18)مطالعۀ ازگلي و همكاران 

نفر در گروه تجربي(  11نفر در گروه شاهد و  15تهوع بارداری )

 4گرم چهار بار در روز به مدت  میلي 151انجام شد، با دریافت 

روز و در گروه شاهد دریافت پالسبو محتوی الکتوز، نتایج نشان 

داد که شدت تهوع نسبت به قبل از درمان در گروه مورد در 

(. p<0.05داری بهبود یافت ) طور معني مقایسه با گروه شاهد به

همچنین تعداد دفعات استفراغ در گروه مورد بیشتر از گروه 

 (. p<0.05شاهد کاهش یافت )

 

های  زنجبیل و نقش آن در کنترل بیماری -

 استخوانی

برندۀ مفاصل،  استئوآرتریت یا آرتروز یا بیماری تحلیل

هایي این روند، شایعترین بیماری مفصلي در انسان است. نتیجۀ ن

صورت درد و کاهش دامنۀ  ظهور عالئم بالیني استئوآرتریت به

تر التهاب و تورم مفاصل و تخریب  حرکات و در موارد پیشرفته

. مطالعات (11)کامل غضروف و ایجاد ناتواني خواهد بود 

متعددی اثرات مفید گیاه زنجبیل را در کنترل التهاب بیماران 
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. زنجبیل (11، 10)اند  ئید نشان دادهمبتال به آرتریت روماتو

دارای مقدار کمي سالیسیالت است که اثر مهاری روی 

 . (11)و لیپواکسیژناز دارد  1های التهابي سیكلواکسیژناز  آنزیم

 

 اکسیدانی و ضد التهابی آن زنجبیل و اثرات آنتی -

وسیلۀ رادیكال سوپراکسید و یا  آغاز پراکسیداسیون چربي به

همین دلیل  شود. به های هیدروکسیل انجام مي یكالوسیلۀ راد به

تواند به  اکسیداسیون یک فعالیت بسیار مهم است که مي آنتي

ها استفاده  عنوان عامل ممانعت کننده در برابر برخي بیماری

خصوص اسیدهای چرب غیراشباع در  شود. اکسیداسیون به

له های مختلف از جم بروز بیماری باعثتواند  اعضای بدن مي

. التهاب (15، 14)سیروز کبدی، سرطان و تصلب شریان شود 

خصوص نوع مزمن آن از عوارض شایع بسیاری از  به

هاست که در آن سیستم ایمني بدن دچار تضعیف  بیماری

شود. این فرایند عالوه بر ایجاد مشكالت عفوني، روند  فعالیت مي

استفاده از  اندازد. های وابسته را هم به تعویق مي بهبود بیماری

داروهای شیمیایي رایج از جمله انواع کورتیكواستروئیدها با 

وجود کاهش التهاب، دارای عوارض شدید و اجتناب ناپذیری 

ترین گیاهان  عنوان یكي از پرسابقه . گیاه زنجبیل به(19)هستند 

خصوص در درمان التهاب در آرتریت  دارویي در علم پزشكي به

عنوان گیاه ضد آماس  طب قدیم ایران به. این گیاه در (19)است 

 . (18)معرفي شده است 

حیوان در دو گروه تیمار  058در مطالعۀ خلیلي و همكاران، 

و کنترل تقسیم شدند. چهار زیر گروه در بررسي التهاب حاد و 

 411و  111، 011مزمن وجود داشت و سه دوز عصارۀ 

د. نتایج ( زنجبیل استفاده شmg/kgگرم بر کیلوگرم ) میلي

و  111مطالعه نشان داد که عصارۀ گیاه قادر بود در دوزهای 

التهاب پا و التهاب صفاق را  (mg/kgگرم بر کیلوگرم ) میلي 411

(. همچنین عصارۀ p<0.05داری کاهش دهد ) صورت معني به

دار درد حاد و  قادر به کاهش معني mg/kg 111گیاه در دوز 

(. کاهش آزاد شدن p<0.05مزمن و التهاب مزمن بود )

های دردزا مثل  های التهابي و کاهش تولید واسطه واسطه

سروتونین و آراشیدونیک اسید توسط گیاه از جمله اثرات ضد 

. در مطالعۀ (19)التهابي و ضد دردی این گیاه ذکر شده بود 

مرد چاق با نمایۀ تودۀ بدني  11آتشک و همكاران که بر روی 

تایج مطالعه نشان داد که دریافت روزانۀ انجام شد، ن 11بیشتر از 

هفته به همراه تمرینات  01یک گرم کپسول زنجبیل به مدت 

آلدهید  دار غلظت مالون دی مقاومتي منجر به کاهش معني

عنوان شاخص استرس اکسیداتیو و مقاومت انسولیني شد  به

(p<0.05کاهش چربي .)  های بافت کبد و خون به همراه افزایش

های ضد اکسایشي موجود در خون و حذف و  زیمفعالیت آن

های آزاد و استرس اکسایشي از جمله  پاکسازی رادیكال

زاده و  . در مطالعۀ تقي(18)های اثرات زنجبیل ذکر شد  مكانیسم

موش رت انتخاب شدند و پس از دیابتي  08، (41)همكاران 

تایي تقسیم شدند، گروه دیابتي  8کردن آنها به سه گروه 

 درصد 5شده با زنجبیل، روزانه پودر زنجبیل به میزان  درمان

هفته دریافت کردند. نتایج مطالعه  8غذای مصرفي را به مدت 

عنوان شاخص  آلدهید به دی دار میزان مالون کاهش معني

دار ظرفیت  (. و افزایش معنيp<0.01پراکسیداسیون لیپیدی )

مقایسه با  را در گروه تیمار شده در (p<0.05اکسیداني ) آنتي

 گروه کنترل نشان داد. 

زنجبیل دارای اثرات ضد التهابي است و این عمل از طریق 

مهار آنزیم مسیرهای سیكلواکسیژناز و لیپواکسیژناز صورت 

کنند،  گیرد که از متابولیسم اسید آراشیدونیک جلوگیری مي مي

واسطه دارا بودن ترکیبات غیر فرار مثل  هدر واقع زنجبیل ب

عنوان  ها که به ها و شوگائول ها، جینجرون دیون لجینجرو

باشند، اثرات  ها مي های قوی پروستاگالندین مهارکننده

. زنجبیل با کاهش (40, 09)دهد  ضدالتهابي خود را نشان مي

اکسیداني پالسما،  آلدهید و افزایش ظرفیت آنتي دی سطح مالون

شود  مي های آزاد سبب کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و رادیكال

(41) . 

 

 زنجبیل و نقش آن در کنترل سرطان -

از جمله اثرات مفید منتسب به گیاه زنجبیل، خاصیت ضد 

های سرطاني است.  موتوری آن و ممانعت کنندگي تكثیر سلول

اثرات کشندگي  (05)در مطالعۀ توکل افشاری و همكاران 
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های سرطان پستان  سلولي عصارۀ الكلي زنجبیل تازه بر سلول

لیتر  میكروگرم بر میلي 0151رسي شد. در این مطالعه غلظت بر

های  ساعت منجر به مهار رشد سلول 48زنجبیل بعد از  ۀعصار

(. از جمله p<0.001سرطاني و تغییر مورفولوژیک آنها شد )

مكانیسم اثرات ضد سرطاني زنجبیل، تحریک سیستم ایمني 

نیز القای آپوپتوز آنژیوژنز و مهار متاستاز و  میزبان، اثرات آنتي

واسطۀ دارا بودن ترکیباتي نظیر  باشند که این اثرات به مي

 .(44، 41)باشند  جینجرول و شوگائول مي

 

 زنجبیل و نقش آن در کنترل دیابت -

دیابت ملیتوس نوعي بیماری است که با باال رفتن غلظت 

شود. این افزایش ناشي از نقص در ترشح  قند خون مشخص مي

قص در فعالیت انسولین یا هر دوی این موارد انسولین یا ن

، تعداد افراد 1111. برآورد شده است که تا سال (45)باشد  مي

میلیون نفر برسد که بیشتر از  199مبتال به دیابت به بیش از 

. اختالالت لیپوپروتئیني (49)است  1111دو برابر تعداد سال 

ابتي است که با ترین اختالل در بیماران دی عنوان یكي از مهم به

گلیسرید و کلسترول تام به همراه کاهش  افزایش سطوح تری

. از دیگر (49)شود  خون شناسایي مي HDLسطوح 

های  های این بیماران سطوح افزایش یافته سیتوکین مشخصه

صورت یک سیكل معیوب روند  التهابي در گردش است که به

 . (48)کند  بیماری را تشدید مي

دلیل عوارض کمتر و  از داروهای گیاهي بهامروزه استفاده 

اثربخشي بیشتر در کنترل و درمان دیابت رواج بیشتری یافته 

. مطالعات متعددی اثرات ضد دیابتي گیاه (51 ،48)است 

، بر (50)اند. مطالعۀ طالئي و همكاران  زنجبیل را نشان داده

بیمار دیابت نوع دو انجام شد، بیماران پس از تخصیص  80روی 

تصادفي به دو گروه مداخله و کنترل، به مدت هشت هفته 

روزانه سه کپسول یک گرمي پودر زنجبیل دریافت کردند. نتایج 

و قند  LDL-Cمطالعه نشان داد که در پایان مطالعه، غلظت 

( p<0.05داری کاهش ) خون ناشتا در گروه مداخله بطور معني

ظتي( افزایش عنوان آپولیپوپروتئین محاف )به APO A1و سطوح 

(. در مطالعۀ شیدفر و همكاران p<0.05داری داشت ) معني

، بیماران دیابتي نوع دو به مدت سه ماه روزانه سه گرم (51)

پودر گیاه زنجبیل دریافت کردند. در پایان مداخله سطوح 

، انسولین، مقاومت انسولیني، پروتئین HbA1Cگلوکز سرمي، 

اکسیداني،  ت کل آنتي، ظرفی0-، پاراکسونازCواکنشي نوع 

داری در  طور معني هآلدهید ب دی و مالون Cپروتئین واکنشي نوع 

 (. p<0.01گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل بهبود یافت )

بیمار  94که بر روی ( 51)در مطالعۀ محلوجي و همكاران 

دیابتي نوع دو به مدت هشت هفته انجام شد، بیماران روزانه دو 

نجبیل دریافت کردند و در پایان مداخله نشان داده گرم پودر ز

های  گلیسرید و شاخص ، تریLDL-Cشد که سطوح انسولین، 

داری کاهش  طور معني به HOMA-IRمقاومت انسولیني 

(p<0.05 و شاخص حساسیت انسولیني )QUICKI  بطور

یک مطالعۀ متاآنالیز با  .(p<0.05داری افزایش یافت ) معني

دار تصادفي انجام  طالعۀ کارآزمایي بالیني کنترلم 8استفاده از 

شد، مشخص شد که دریافت زنجبیل در مقایسه با گروه کنترل، 

گلیسرید و  داری در کاهش سطوح کلسترول تام، تری بطور معني

. در (54)مؤثر است  HDLقند خون ناشتا و افزایش سطوح 

ت نوع دو بیمار مبتال به دیاب 91، (55)مطالعۀ عربلو و همكاران 

بصورت تصادفي به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. 

گرمي پودر زنجبیل به  میلي 811کپسول  1گروه مداخله روزانه 

هفته دریافت کردند. نتایج مطالعه حاکي از کاهش  01مدت 

گلیسرید، کلسترول تام سرم و  دار قند خون ناشتا، تری معني

در مقایسه با گروه کنترل  در گروه مداخله Cگر  پروتئین واکنش

 (.p<0.05بود )

های  های احتمالي تأثیر زنجبیل بر شاخص از جمله مكانیسم

ها در  توان به تأثیر زنجبیل بر متابولیسم چربي قند و چربي مي

کبد اشاره کرد که منجر به کاهش بیوسنتز کلسترول و تبدیل 

 (.59)شود  ها مي کلسترول به اسیدهای صفراوی و دفع آن

مكانیسم دیگر مربوط به افزایش سطوح و فعالیت 

شود  لیپاز عروقي است که باعث مي لیپوپروتئین

گلیسریدهای موجود در عروق خوني تجزیه شده و سبب  تری

که با کاهش  شودگلیسریدها در پالسما  کاهش سطوح تری

. (58، 59)نیز کاهش خواهد یافت  VLDLگلیسرید، میزان  تری
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فسفاتاز کبدی و در نتیجه کاهش -9گلوکز  مهار فعالیت آنزیم

فسفات به گلوکز و نیز مهار فسفریالز کبدی و -9تبدیل گلوکز 

ای در کبد در مقابل  در نتیجه کاهش تجزیه گلیكوژن ذخیره

های  های سنتزکنندۀ گلیكوژن، از مكانیسم افزایش فعالیت آنزیم

 های . از دیگر مكانیسم(58)باشند  کاهندۀ گلوکز خون مي

و  GLUT-4مطرح شده در این زمینه، افزایش میزان گیرندۀ 

های بتا پانكراس  های انسولیني و بهبود عملكرد سلول گیرنده

های موجود زنجبیل اثرات شبه  فنول . پلي(91)ذکر شده است 

دهند، به این ترتیب که با تأثیر بر  انسولیني از خود نشان مي

یش داده، گلوکونئوژنز های محیطي برداشت گلوکز را افزا بافت

های  ها و بافت کبدی را مهار کرده یا با جذب گلوکز به ماهیچه

ماندۀ  های بتا، باقي چربي از طریق تحریک فرایند بازسازی سلول

 .(90)کند  برداشت گلوکز را تسهیل مي

 

 های تنفسی زنجبیل و نقش آن در کنترل بیماری -

شایع تنفسي در  عنوان یک مشكل های آلرژیک و آسم به بیماری

میلیون نفر را  111جهان است. بیماری آسم به تنهایي بالغ بر 

های هوایي است  در دنیا درگیر کرده است. آسم التهاب مزمن راه

های هوایي و ایجاد عالئم  دهي راه که منجر به افزایش پاسخ

خس، کوتاهي نفس، احساس سنگیني در قفسۀ سینه و  خس

. (91)شود  شبانه یا اوایل صبح ميخصوص سرفۀ  ایجاد سرفه به

زا،  ژنتیک در کنار عوامل محیطي از قبیل عوامل حساسیت

آلودگي هوا، مواجهه با دود سیگار و رژیم غذایي از مهمترین 

. افزایش (91)باشند  های آلرژیک مي علل بروز آسم و بیماری

شهرنشیني و تغییرات سبک زندگي از عوامل اصلي شیوع آسم 

 . (95، 94)باشند  مي

بر اساس یک متاآنالیز، شیوع آسم در مردان و زنان ایراني به 

. این بیماری (99)گزارش شد  درصد 09/4و  درصد 59/4ترتیب 

ها و  های مجاری تنفسي به آلرژن دهي سلول با افزایش پاسخ

شود. فرایند  افزایش ترشحات موکوسي و التهاب توصیف مي

های  آلرژیک است و سلولهای  التهاب مشخصۀ آسم و بیماری

 . (99)شوند  های التهابي درگیر مي التهابي و سیتوکین

های کوچكي هستند که توسط  ها، پروتئین سایتوکین

ها در محل  ها و دیگر سلول ها، ماکروفاژها، فیبروبالست لنفوسیت

شوند. در واقع این ترکیبات بین  التهاب تولید و ترشح مي

عنوان  های ایمني و التهابي به سخکننده در پا های شرکت سلول

کنند. زنجبیل از طریق کاهش  برهای شیمیایي عمل مي پیام

دخیل در  Eو کاهش سطح ایمونوگلوبین  4-تولید اینترلوکین

. (98)دهد  بیماریزایي آسم، التهاب راههای هوایي را تسكین مي

شوگائول موجود در ریزوم زنجبیل از مهار -9جینجرول و -9

های تولیدی که  لیپواکسیژناز و لكوترین-5پر قدرت  های کننده

عنوان واسطۀ التهابي در بیماران آسم ذکر شده است،  به

 . (91، 98)باشند  مي

های محافظتي زنجبیل در بیماران آسمي، نقش  از دیگر مكانیسم

واسطۀ  ( بهNitric Oxideآن در کاهش تولید نیتریک اکساید )

ت که این ترکیبات از طریق های موجود در آن اس جینجرول

کنند. نیتریک اکساید  مهار آنزیم نیتریک اکساید سنتاز عمل مي

در اتساع عروق برونشي بیماران آسمي نقش دارد و بر اساس 

مطالعات غلظت نیتریک اکساید در هوای بازدمي بیماران مبتال 

ها  به آسم بیشتر از افراد طبیعي است و با التهاب ائوزینوفیل

 . (91، 90)دارد  ارتباط

بیمار مبتال  11، که بر روی (91)در مطالعۀ فرزین و همكاران 

 151هفته کپسول  4به آسم انجام شد، بیماران به مدت 

گرمي پودر زنجبیل به میزان سه بار در روز دریافت کردند.  میلي

دار حجم بازدم فعال در ثانیۀ اول  نتایج مطالعه بهبود معني

(Forced Expiratory Flow 1( حداکثر جریان بازدمي ،)peak 

expiratory flow( و نمرات آزمون کنترل آسم )Asthma 

 Control Test( را نشان داد )0.05<p.) 

های طبیعي سیستم تنفسي است ولي  سرفه یكي از مكانیسم

گاهي به علت شدت آن باعث ناراحتي و اشكال در فعالیت 

برونشیت حاد است که شود. یكي از علل آن  اجتماعي فرد مي

ها  تواند تا هفته باعث التهاب مجاری هوایي و سرفه شده که مي

. برونشیت حاد یكي از ده بیماری است که نیاز (91)باقي بماند 

 و سبب مراجعۀ مكرر بیمار به  (94)به توجهات پزشكي دارد 
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افزايش گيرنده 

 انسولين

افزايش ظرفيت 

 اكسيداني  آنتي

مهار آنزيم نيتريك 

 اكسايد سنتاز 

افزايش فعاليت 

 ليپوپروتئين ليپاز

افزايش فعاليت 

  GLUT-4گيرنده 

مهار گلوكونئوژنز  مهار تجمع پالكتي

  كبدي

كاهش نفوذپذيري 

 عروقي 

بهبود عملكرد 

 سلول بتا

قاي آپوپتوز و ال

 مهار آنژيوژنز

پزشک و اختالل در فعالیت روزمره و غیبت کاری شده و در 

اختالل در خواب باعث عدم آرامش در خواب  محیط خانواده با

 . (95)شود  شبانه مي

داروهای مختلفي که در درمان عالئم برونشیت عفوني و 

رود، زیاد در سیر بیماری اثری ندارد، فلذا  کار مي ویروسي به

خطر و مكمل از جمله داروهای گیاهي  های بي استفاده از درمان

، (14)عۀ روحي و همكاران در مطال. عارضه مفید خواهند بود کم

بیمار مبتال به برونشیت حاد انجام شد، نتایج  91که بر روی 

 41نشان داد که دریافت عصارۀ هیدروالكلي ریشۀ زنجبیل )

 9صورت قطره )هر  گرم( به میلي 111گرم( و گل ختمي ) میلي

دار میزان سرفه و  ساعت( به مدت ده روز، منجر به کاهش معني

در بیماران گروه مورد در مقایسه با گروه شاهد درد قفسۀ سینه 

شد. اثرات ضدالتهابي، خاصیت موسیالژی و مهار تجمع پالکتي 

های اثر آن ذکر شده بود. در یک   این عصاره از جمله مكانیسم

سي  گرم در هر سي میلي 051مطالعۀ دیگر که قطرۀ زنجبیل با 

بهبودی در  که سه بار در روز به بیماران آسمي داده شد، سبب

خس سینه، کاهش درد قفسۀ سینه و کاهش مرحلۀ آسم،  خس

 (. 99) نفس و سرفۀ شبانه شده بود دفعات تنگي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زنجبیل بخش های اثرات سالمت د. مكانیسم

 ،متعدد زیادمفید واسطۀ دارا بودن اجزاء  گیاه زنجبیل به

ها  یماریاثرات متعددی در ارتقاء سالمت و پیشگیری از بروز ب

بخش گیاه زنجبیل  های اثرات سالمت نشان داده است. مكانیسم

 در شكل یک نمایش داده شده است. 

 

 :گیری نتیجه

باتوجه به اینكه گیاه زنجبیل در طب سنتي اسالمي 

ها داشته و از طرفي علوم  کاربردهای متعددی در درمان بیماری

زاء مفید های مربوط به اج نوین امروز نیز با کشف مكانیسم

های  دهندۀ این گیاه در کنترل اختالالت و بیماری تشكیل

رو استفاده از این  مختلف، تأییدکنندۀ این موضوع است، از این

عنوان یک گیاه دارویي با رعایت مالحظات مربوط به دوز  گیاه به

شود. با این وجود،  شده، پیشنهاد مي و مدت زمان مصرفي توصیه

آتي در جهت تأیید هر چه بیشتر این انجام مطالعات بالیني 

 موضوع الزم است. 
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