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Abstract 
 

    Herbal medicines have been used as a therapeutic method for a long time. Ginger with a 
scientific name of Zingiber officinale from family of Zingibracea, is a one of the medicine 
herbal. It has a widely use in the traditional medicine and addition to its utilization as a dietary 
supplement, it is used in medicine frequently since ancient times. It has been used previous the 
decades, due to the diversity of its active components in the treatment of various diseases. The 
therapeutic spectrum of Ginger is in the treatment of rheumatism, cramps, asthma, nausea, 
vomiting, hypertension, dementia, fever and infection. The pharmacological actions of Ginger 
include antioxidant, anti-tumor, anti-apoptosis, anti-inflammation, anti hyperglycemia, anti 
cough and anti colds effects. The purpose of this study was to review of recent research, also 
investigation on the photochemical, pharmacological, and physiological properties of Ginger 
and its biological active components. 
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        1393زمستان ، 1، شماره سومدوره                                                                                    تعالی بالینی                                          مجله 

  یـالینــی بــالــلــه تعــمج

  پژوهشی -آموزشی

  )72-86(  1شماره     سوم دوره

 و فیزیولوژیک کیفارماکولوژ، ییایمیتوشیف اتیصخصومروري بر 

   )Zingiber officinale( لیزنجبگیاه 
 

  *3 امین اله بهاءالدینی، 2سید ابراهیم حسینی، 1فرشته دادفر

  

  چکیده

ام ـل با نــزنجبی .گرفتیم رارـق ادهـفـاست موردی انـدرم روش یک وانـعن به ربازـدی ازی ـیدارو انـاهـیگ   

و  دارد عیوس کاربردی سنت طب در که استیی دارو اهانیگاز جمله  Zingibraceaاز خانواده  Zingiber officinaleمیـعل

هاي قبل به دلیل هدهاز . است داشتهفراوانی  کاربرد زین یپزشک علم در ،ییغذا مکمل کی به بر عالوه لیـزنجب دیرباز از

درمانی این گیاه در درمان روماتیسم، آسم،  طیف. کاربرد داشته استف هاي مختلتنوع ترکیبات فعال آن در درمان بیماري

رات ــل اثـاه شامـن گیـوژیک ایــاکولـال فارمـاشد. اعمـبونت میـانس، تب و عفـاري خون، دمـتهوع، استفراغ، پرفش

ست. مطالعه حاضر مروري سرفه و سرماخوردگی اهیپرگلیسمیا، ضدالتهاب، ضدآپپتوز، ضدتومور، ضداکسیدان، ضدآنتی

هاي اخیر و بررسی خصوصیات فیتوشیمی، فارماکولوژي، فیزیولوژیک زنجبیل و ترکیبات فعال بیولوژیک آن بر پژوهش

  .باشدمی

 فیزیولوژيفارماکولوژي،  ،زنجبیل، فیتوشیمی کلیدي:هاي  واژه

 

 مقدمه

از گیاهان دارویی قدمتی دیرینه داشته و یکی  استفاده    

منابع جهت غلبه بر بیماري بوده است. پس  همتریناز م

استفاده گسترده از داروهاي  از ایجاد پزشکی نوین و

دارویی کاهش یافت.  شیمیایی گرایش مردم به گیاهان

اما اکنون پس از حدود یک قرن از گذشت پزشکی 

مجددا طب گیاهی گسترش یافته و استقبال بشر به  نوین

   آن رو به افزایش است.

 80اکنون در برخی از کشورهاي آسیایی و آفریقایی هم

هاي طب مکمل و روش درصد مردم از گیاهان یا از

 ،کنندها استفاده میواع بیماريـسنتی براي درمان ان

 استخراجی اهیگي هاگونه ازي اریبسبنابراین مواد موثره 

   ).1(گرفته اند قرار استفاده مورد دارو عنوان به و شده

 دها،یآلکالوئ ؛شامل اهانـیگ فعال باتیکتر نیمهمتر

   .باشدیمی فنل باتیترک و دهایفالونوئ ها،تانن

 )درصد 49 حدود(سهم باالترین آلمان کشور بین این رد

 10 فرانسه و ایتالیا .)1،2(دارد درمانی گیاه با رابطه در را

 اروپا و درصد 2 کدام هر بلژیک و هلند اسپانیا، درصد،

ی خوراک اهیگ یک لیزنجب اهیگ ).2(شودرا شامل می 15

 مورد مختلفي هايماریب درمان در ربازید از که است

 ردهدر جدول شماره یک . استگرفته  قرار استفاده

  مشخص شده است. اهیگ نیاي بند

  

  

 ایران ،دانشگاه پیام نور زیست شناسی، گروه .1

  ایران اسالمی، شیراز، آزاد انشگاهد ، واحد شیراز،گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه. 2

 گروه زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران. 3

   :Fereshteh.Dadfar@yahoo.com E-mail                            ، گروه زیست شناسیبندرعباس، دانشگاه پیام نور داراب -جاده داراب 5فارس، داراب، کیلومتر  نویسنده مسئول: *

 :16/11/1393:پذیرشتاریخ                        13/10/1393تاریخ ارجاع جهت اصالحات:                        19/8/1393تاریخ دریافت    
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  زنجبیل اهیگ

 90 ارتفاع تا که است دارریزوم گیاه یک زنجبیل    

 عنوان به لیزنجب از معموال گرچه .کندمی رشد مترسانتی

 مورد قسمت واقع دراما  شودیم برده نام اهیگ آن شهیر

 که است آنی نیرزمیز شده متورم ساقه اهیگ استفاده

 م،یضخ ،زردرنگ، معطر اهیگ نیا زومیر. دارد نام ریزوم

 کهیآنجا از .)1(شکل شمارهباشدی می گوشت و دار دکمه

 به آن يساقه لذا است زیرزمینی گیاه نوعی زنجبیل

. کندمی پیدا نمو و رشد زیرزمین در زومیر صورت

 ايهساقه روي موجود هايگره از گیاه این اصلی ریشه

 با ارکیده به شبیه گلی گیاه این. کندمی نمو آن دارریشه

 لـتشکی را یـصورت و گـرن زرد ز،ـسب هايبرگـگل

 داراي کوچک، معمول طور به آن هايگل. دهدمی

  ). 1،3(باشدمی ايسردندانه و فوقانی کاسه

  

  

  
 

 

  زنجبیل گیاه :1شکل شماره

 

  یپراکندگ

 که است يریگرمس یواحن به مربوط یاهیگ لیزنجب    

 در نیهمچن ).4(دارد طیمح نیا با يادیز يسازگار

 متر 1500 ارتفاع در و یخوب به زین مرطوب و گرم طیشرا

 یول بوده هند و نیچ کشور یبوم اهیگ نیا. کندیم رشد

 گرید و هیجرین کا،یجامائ وان،یتا بنگالدش، در امروزه

 کننده دیتول نیبزرگتر هند. شودیم کشت جهان نقاط

 نام با اهیگ نیا زین باستان رانیا در. است جهان در لیزنجب

 اول قرن در. گرفتیم قرار استفاده مورد ریژنگو

 بار نیاول یونانی ینام پزشک Dioscoridusي الدیم

 امروزه نیهمچن ).5(کرد ثبت را لیزنجب از  یطب استفاده

 به ،ییغذا مصرف بر عالوه زین یشمال يکایآمر در

 از ياریبس. شودیم محسوب ییدارو اهیگ کی نعنوا

 کانادا و کایآمر در آنفوالنزا و یسرماخوردگ يهامکمل

 یاصل جزء کی عنوان به لیزنجب عصاره يحاو

    ). 4،6(است

             

  لیزنجب ییایمیتوشیف باتیترک

 به گذشته مطالعات در لیزنجب ییایمیتوشیف باتیترک     

 ؛شامل باتیترک نیا که است شده  شناخته  عیوس طور

 ها،دراتیکربوه ،یفنل باتیترک ،یاساس يها روغن

 دها،یاستروئ دها،یکوزیگل دها،یآلکالوئ ها،نیپروتئ

 در یمهم نقش که هستند هاتانن و هانیساپون دها،یترپنوئ

  ). 7،8،9(کنندیم فایا اهیگ نیا یطب اتیخصوص
 

 
 

 

 

 
  

  

  

  

  یلزنجب شیمیایی و غذایی ترکیبات 

 درصد 9/0 پروتئین، درصد 3/2 حاوي تازه زنجبیل    

 و نیتیلس د،یاسکیدیفسفات دها،یسریگل لیقب از(چربی

 درصد 4/2 معدنی، ترکیبات درصد 2/1 ،)چرب يدهایاس

 رطوبت درصد 9/80 و کربوهیدرات درصد 3/12 فیبر،

 آهن، ؛شامل زنجبیل در موجود موادمعدنی. است

 شده پودر ریزوم. باشدمی فسفر و میپتاس م،یزیمن کلسیم،

 ن،ـپروتئی درصد 9 روغن، درصد 3-6 حاوي لـزنجبی

 درصد 8 فیبر، درصد 3-8 کربوهیدرات، درصد 70-60

 فرار یچرب درصد 2- 3 و آب درصد 9- 12 خاکستر،

 ریبوفالوین، تیامین، جمله از ییهاویتامین ).10،11(است

 نوع البته. رددا وجود زنجبیل در نیز C ویتامین و نیاسین

 روش کشت، شرایط گونه، نوع، به بسته ترکیبات

 زنجبیل متفاوت کردن ذخیرهنحوه  و کردن خشک

 هاجینجرول شامل زنجبیل شیمیایی ترکیبات ).11(است

 هیدروکسیله آنالوگ(شوآگول 6 جینجرول، 6 قبیل از

(Zingiber officinale Roscoe   زنجبیل( رده بندي گیاه :1جدول شماره 

 معادل التین معادل فارسی

لسلهس  Plantae-Plants Kingdom گیاهان 

 Commelinids Class زنجبیل سانان رده

 Zingiberales Order زینجبرال ها راسته

 Zingiberacea Family زینجبراسه آ خانواده

 Zingiber Genus زینجیبر جنس

 Zingiber officinale Species زینجیبر افیسینال گونه
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 10و 6 هیدروجینجردیون، دي 10و 6 ،)جینجرول 6 شده

 و والینوئید ،Bو A گاالنال ول،پاراد 6 جینجردیون،

 را لیزنجب مهم باتیترک 2 شماره شکل. است زینجرون

 کربوهیدرات، ؛شامل دیگر ترکیبات. دهدیم نشان

 ها انگم روغن ها،واکس ها،ویتامین معدنی، مواد چربی،

 میان در. است) پروتئولیتیک آنزیم یک(نیبیزنج و

 حالی در است، اصلی ترکیب جینجرول 6 ها،جینجرول

 ترکیبات ها شوآگول و هاجینجرول 10 جینجرول، 8 که

 س،یپراردو ؛شامل ریزوم اجزاء دیگر. هستند فرعی

 دیسولفونسلیزنجب-6 و استات يد لیزنجب ول،ینجردیج

 و زینجرین فرار، روغن ؛شامل همچنین ریزوم. است

 به زنجبیل عطر ).10،11(است  A-Cدیپیکولیگل لیزنجب

 متفاوت درصد 1- 3 از که باشدمی آن فرار روغن دلیل

 که است هاجینجرول علت به تازه زنجبیل اثرات. است

 آنها مهمترین که باشندمی فنلی ترکیبات از یکسري

 علت به خشک زنجبیل اثرات و است جینجرول6

 رولـجینج دهـش هـدهیدرات رمـف که است هاشوآگول

 تازه لـزنجبی در هم دیانوئـهپت لـیارـید ترکیب. باشندمی

 هاـآن از یـیک که دارد وجود کـخش لـزنجبی در مـه و

(3S,5S)-3,5-diacetoxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-

methoxyphenyl) heptane  12(است.(  

 

   سنتی طب در زنجبیل

 تب، روماتیسم، درمان در لیزنجب درمانی وسیع طیف    

 ت،عفون درد، یبوست، استفراغ، خون، پرفشاري دمانس،

 تنظیم سینه، قفسه درد عصبی، بیماري دیابت، آسم،

 قوي اکسیدانآنتی ضدآپپتوز، ضدالتهاب، ایمنی،

 درد ،)آزاد هايرادیکال تولید از جلوگیري جهت(

 ايـهبیماري و قلبی اختالالت تهوع، اسهال، معده،

 اسپاسم،دض اشتها، محرك همچنین. باشدیم تنفسی

 بخش،آرامش ضددرد، ر،آوخلط ادرارآور، ضدالتهاب،

 برونش، کنندهشل عروق، کنندهشل باکتریال،آنتی

  قواي  کنندهتقویت و ملین و مسهل موضعی، محرك

  ).10-12(باشدمی زین جنسی قواي
  

  

  

  

  )12( لیزنجب ییایمیش باتیترک :2شماره  شکل

  

 کیولوژیزیف و فارماکولوژیک اثرات

   زنجبیل

 و فارماکولوژیک اثرات زا یبعض به مطالب ادامه در   

 شرایط و هابیماري در آنها استفاده اساس و کیولوژیزیف

  .شود یم اشاره متعدد

  

   خون گردش سیستم بر زنجبیل اتاثر

 خون جریان بهبود براي زنجبیل چین، سنتی طب در  

 کل خون جریان تحریک به منجر که شودمی استفاده

 رقیق و لبیق عضالت بر قوي تحریکی اثر طریق از بدن

 در موجود ترکیبات ).12،13(گرددمی خون کردن

 قلب بار کاهش و ونـارخـفش شـاهـک سبب لـزنجبی

 تجمع مهار در مهمی نقش همچنین ).13(شوندمی

 ).13(دارد کلسترول میزان افزایش از جلوگیري و پالکتی

 قـطری از یـقلب ايـهاريـبیم از یريـپیشگ سبب زنجبیل

 لـتشکی شـکاه لیدل به(ونـخ ندـش ختهـل اهشـک

) انـترومبوکس و ابیـالتهشـپی ايـهدینـناگالـپروست

 شدن باز به منجر تواندمی اهیگ نیا نیهمچن. شودمی

 محیطی عروق مقاومت کاهش و خونی عروق گرفتگی

  ). 13(گردد

   قلب و عروق بر زنجبیل اثر
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 و فشارخون افزایش ضد گیاه یک عنوان به زنجبیل     

 و مستقیم طور به که باشدمی عروق کننده شل چنین مه

 ).14(تـاس ذارـرگیاثـت ونـارخـفش بر غیرمستقیم

 ونـارخــفش شـاهـک سبب لـزنجبی امـخ ارهــعص

 اهشـک سبب لـزنجبی نـهمچنی. ودـشمی رگیـرخـس

 و رعتـس اهشــک قـیطر از عروقی-قلبی الیتـفع

 است شده مشاهده ).14(گردد می قلب اضیـانقب رويـنی

 مهار سبب زنجبیل عصاره یـموش صحرای در که

ایزوله با  آئورت در افرینفنیل توسط شدهالقاء انقباض

که این اثر به صورت جزیی با  شودمی اندوتلیوم سالم

 بلوك طریق از عصاره .)15(شودآتروپین بلوك می

 غشایی کلسیمی هايکانال روي هم کلسیمی هايکانال

 کندیـم لـعم سلولی درون لسیمیـک هايلکانا هم و

 شده یجادا انقباضات مهار سبب زنجبیل طوري کهبه

دوز کلسیم در  -م و شیفت منحنی پاسخپتاسی توسط

دهنده که این نشان شود می جهت برعکس اثرات کلسیم

 .)15(فعالیت آنتاگونیستی عصاره برخالف کلسیم است

 رقابتی نیستآنتاگو عنوان به آتروپین کاربردن به

 کولینرژیک جزء یک حضور دهندهنشان موسکارینی

 ارخونـفش دهـآورنپایین عامل عنوان به زنجبیل در

وـش 6 و رولـجینج 6 ؛لـقبی از لـزنجبی اتـترکیب. تـاس

 داراي دو هر و دـهستن رـمؤث ونـارخـفش رويبر ولـآگ

 است دهـش صـمشخ. دـاشنـبمی یـدگــارکننـمه رـاث

 کنندگیشل روي بیشتري اثرات داراي جینجرول 6 که

 یک تنها شوآگول 6. باشندیم شوآگول 6 به نسبت عروق

 توسط شده القاء انقباض روي را عروق کنندگیشل اثر

 ).15(است داده نشان باال غلظت با پتاسیم و افرینفنیل

 زین دهلیزي انقباضات روي مهاري اثر داراي زنجبیل

 نیا و شودیم مهار نیآتروپ توسط اثر نیا که است

 قلب بر کینرژیکول ستمیسي مهار اثرات دهندهنشان

 از فشارخون آمدن پایین سبب زنجبیل آبی عصاره .است

 به وابسته عروق کنندگیشل مسیرهاي طریق

 بلوك(اندوتلیوم به غیروابسته و) کولینرژیک(اندوتلیوم

 يعصاره يدیور درون قیتزر ).15(است) کلسیمی کانال

 فشارخون افت سبب ،موش آزمایشگاهی به لیزنجب

 درمان در را اهیگ نیا نقش نیا و شده یسرخرگ

 یالکل یآب عصاره نیبنابرا. دهدیم نشان خون پرفشاري

 اهیـوش آزمایشگـم در ونـارخـفش افت سبب لـیزنجب

 از لیزنجب در نجرولیج و شوآگول شود، یم هوشیب

  ).16(هستند خونفشار آورندهنییپا یاصل  عناصر
 

 

 
 

 

 

 

 
  

  خون گلوکز و لیپید غلظتبر  زنجبیل اثر

 را داريمعنی کاهش زنجبیل، ریزوم متانولی عصاره   

 وزن شیافزا فروکتوز، توسط شدهالقاء چربی افزایش در

 ).17(است داده نشان هیپرانسولینما و هیپرگلیسمیا بدن،

 دارينیمع کاهش زین زنجبیل استات اتیل عصاره با تیمار

 همچنین. داد نشان بدن وزن و چربی افزایش میزان در را

 آبی عصاره یصفاق داخل تزریقی که شده داده نشان

 هاي آزمایشگاهیموش در گلوکز کاهش سبب زنجبیل

 داريمعنی اثر داراي زنجبیل بنابراین ).17(شودمی دیابتی

 در گلیسریدهاتري و کلسترول وکز،ـگل میزان کاهش در

 در زنجبیل با تیمار تحت دیابتیهاي آزمایشگاهی موش

 کنترل دیابتی هاي آزمایشگاهیموش با مقایسه

  ). 17(است
 
 

 

 

 

 
 

  

  گوارش دستگاهبر  زنجبیل اثر

 و وعـته از ريـپیشگی در لـزنجبی که شده مشخص    

 داروهاي ثرـاک الفـبرخ و تـاس دـمفی نیز راغــاستف

 لـعم زيـمرک یـعصبمـسیست روي بر که وعـضدته

 گوارش لوله فعالیت روي بر زنجبیل اثر کنند،می

 سبب زنجبیل که داده نشان مطالعات ).18(است موضعی

 و کولیناستیل توسط شده القاء انقباضات کاهش

 زنجبیل اثرات. گرددمی الکتریکی تحریکات همچنین

 تحریکات توسط شده القاء انقباضات کاهش در

 استیل توسط شده القاء باضانق به نسبت الکتریکی

 کاهش در زنجبیل توانایی که باشدمی مؤثرتر کولین

 اثر اگزوژن، کولین استیل توسط شده القاء انقباضات

 در ).12(دـدهمی انـنش را آن مستقیم ضداسپاسمی

 از لـزنجبی ددـمتع اتـترکیب وك،ـخ دهـش جدا ومـایلئ
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 داراي گاالنوالکتون و شوآگول 6 جینجرول، 6 ؛قبیل

 اثر که دارد احتمال و باشندمی سروتونین ضد اثرات

 از مرکزي طور به آن ترکیبات یا زنجبیل تهوعیضد

 این چون شود،می گريواسطه HT3-5 گیرنده طریق

 از راحتی به و بوده پایین مولکولی وزن داراي ترکیبات

 وجود نیز شواهدي ).19(کنندمی عبور مغزي -خونی سد

 در زنجبیل فعال ترکیبات از یکی ولجینجر که دارد

ي لوریپ کوباکتریهل باکتري برخالف Invitro محیط

 وزخم معده  بیماري با مرتبط فاکتور این که است مؤثر

  ).14(است کولون و معده سرطان پیشرفت

 کینتیپروک تیفعال يدارا لیزنجب یالکل-یآب عصاره     

 M3 يهارندهیگ تیفعال قیطر از موش صحرایی در

 که داده نشان جینتا. است معده فوندوس در یناپسیسپس

 کارباکول رفـمص از قبل لیزنجب عصاره بردن کار به

 ارـمه سبب ده،ـمع دوسـفون شده جدا قطعات در

 چون ود،ـشیم ینیموسکار یناپسیسشیپ يهارندهیگ

 نـیا و ذاردـگیم رـاث ارباکولـک ياـهاسخـپ کیپ يرو

 ستیونـآگ راتـاث بر عالوه لـیبزنج که دهدیم انـنش

 ینیارـکـموس يهارندهـیگ يرو کـیرژـنیکول میقـمست

 يرو يمهار اثرات يدارا نیهمچن ،M3 یناپسیسپس

 که است یناپسیسشیپ ینیموسکار يورهاـاتورسپت

 لـعم M2 و M1 ینیارـموسک ياـهستیونـآنتاگ ابهـمش

  ).20(کندیم

 لــیزنجبی افظتــحم شـنقی کـینیکل اتـمطالعدر    

ي دارا اهــیگ نـیا کهـیطور به است دهـشی ـبررس زـین

 طـتوس دهـش ادـجیا دهـمع مـزخ لـابـمق دری ـحفاظت

 اـب لـیزنجب نــیهمچن. اشدـبیم نـیرـآسپ و نـیاسـاندومت

 هادانیاکسیـآنت آزاد،ي اــهالـــکـیراد ردنــب نــیب از

 دستگاه یحفاظت عمل در دهایپیل ونیداسیپراکس مهار و

  .)21(دارد نقش گوارش
  

 
 

 

 

 
 
 

  

  

  

 و شیمیایی مواد مقابل در حفاظتی زنجبیل اثر

  رادیواکتیو

 حفاظتی اثرات داراي زنجبیل مختلف هايعصاره     

 شیمیایی مواد توسط شده القاء بافتی هايآسیب برخالف

 یاتانول عصاره با درمانپیش مثال عنوان به ).22(باشندمی

 توسط شده القاء يکبد سمیت در زنجبیل ریزوم

 محافظتی اثر نیهمچن ).22(است مؤثر استامینوفن

  موش در زنجبیل هیدروالکی عصاره ضدرادیواکتیو

 درون تزریق که شده داده نشان و شده مطالعهي سور

 اشعه گرفتن قرار معرض در از قبل عصاره این صفاتی

  کاهش و واکتیورادی بیماري عالئم بهبود سبب گاما

  ).23(است شده میر و مرگ

  

  صاف عضالت بر لیزنجب اثرات

 يهايماریب در اسپاسمضد اثرات يدارا لیزنجب زومیر   

 و آسم ،یسرماخوردگ لیقب از یتنفس ستمیس مختلف

 ازي ریشگیپ جهت نیهمچن ).10(است نهیس قفسه درد

 کردن شل قیطر از آمنورهسید و یقاعدگ يهااسپاسم

 . است گرفتهیم قرار استفاده مورد رحم صاف هعضل

 لیزنجب یآب و یالکل عصاره اثراتي امطالعهی ط   

 قرار یبررس مورد شده جدا رحم و ينا قطعات يرو

 مهار سبب عصاره دو هر که شد داده نشان و گرفت

 روش کی در هاستیآگون توسط شده القاء انقباض

 نقش يدارا صارهع دو هر). 24(باشندیم دوز به وابسته

 القاء انقباض در صاف عضالت شدن شل يرو يمؤثرتر

ثر ا ).24(بودند کارباکول به نسبت میپتاس ونی توسط شده

ل بر میزان فعالیت یاه زنجبیعصاره هیدروالکلی ریزوم گ

رایی نر و همچنین ـاي ایزوله موش صحـمکانیکی ن

هاي کولینرژیک، آدرنرژیک کنش آن را با سیستمبرهم

هاي فعالیت ).25- 28(نیتریک اکسید نیز بررسی شد و

مکانیکی بافت ایزوله ناي در حضور عصاره و حالل 

گیري شد و نشان عصاره توسط دستگاه پاورلب اندازه

داد که عصاره هیدروالکلی زنجبیل منجر به شل شدن 
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ناي شد و میانگین فعالیت مکانیکی آن  نسبت به گروه 

 ).25نشان داد( کنترل کاهش معنی داري را

آرژنین  Lنیترو  Nکنش عصاره با در خصوص برهم 

به عنوان آنتاگونیست نیتریک  1متیل استر هیدروکلرید

داري در فعالیت مکانیکی معنی اکسید، نتایج کاهش

هاي ناي که در معرض زنجبیل بودند را نشان داد حلقه

 در مقایسه با گروه L-NAMEکه بعد از به کار بردن 

تغییري صورت نگرفت، لذا زنجبیل اثر مهاري بر کنترل 

فعالیت مکانیکی ناي داشته که این اثر احتماال مستقل از 

نتایج حاصل از برهم ). 26(سیستم نیتریک اکسید است

کنش عصاره ي هیدروالکلی زنجبیل با سیستم 

 به ایزوپرنالین بردن کار به آدرنرژیک نشان داد که

 عنوان به پروپرانولول و آدرنرژیک بتا آگونیست عنوان

 معنی تفاوت بافت دو هر به ایزوپرنالین آنتاگونیست

ي ها گروه در زولهیاي نا مکانیکی فعالیت در يدار

از سویی دیگر تداخل  .)27(نکرد جادیا شیآزما و کنترل

عمل عصاره با سیستم کولینرژیک نشان داد که اثر شل 

 يروین نیکوللیاست کردن اضافه با شدگی ناي ایزوله

 تفاوت یشیآزما گروه در زولهیا ينا یانقباض

 پس و داد نشان کنترل گروه با سهیمقا در را يریچشمگ

 لیاست ستیگوناآنت عنوان به نیآتروپ نمودن اضافه از

 نیبنابرا. ماند یباق کماکان دار یمعن تفاوت نیا نیکول

 ضد اثر يدارا لیزنجبی دروالکلیه عصاره احتماال

 يهارندهـیگ یـبرخ ارـمه قیطر از و ودهب یکینرژیکول

  ).28(کندیم عمل کینرژیکول

  

  

   لیزنجب ضدالتهابی اثرات

 اکسیداسیون افزایش التهاب هايویژگی از یکی    

 هالوکوترین و ندینپروستاگال تولید اسید، آراشیدونیک

 لیزنجب که اندداده نشان مطالعات از ياریبس. است

 بار نیاول که است یالتهابدض خواص با ییاجزا يدارا

                                                
1 - L-NAME: N-nitro- L- arginine methyl ester 
hydrocholoride  

 وسنتزیب يرو لیزنجب يمهار اثرات 1970 سال در

 سنتز مهار سبب لیزنجب ).29(شد کشف نیندپروستاگال

 2 و 1 ژنازیکلواکسـیس مهار قیطر از نینداگالـپروست

 دیتول مهار به منجر اهیگ نیا عصاره نیهمچن. گرددیم

). 29(شود یم ژنازیپواکسیل 5 مهار قیطر از هانیلوکوتر

 داراي شوآگول و جینجردیون جمله از زنجبیل ترکیبات

 غیراستروئیدي داروهاي با مشابه فارماکولوژیک اثرات

 آراشیدونیک متابولیسم مهار سبب و هستند  2یضدالتهاب

 و دنشومی پروستاگالندین سنتز ایتـنه در و اسید

 از رترـموث ابیـضدالته لــعام یک وانـعن به بنابراین

ی انبـج راتـاث با و ومـمرسی ابـهـدالتـضي اـداروه

 راتـاث داراي ولــشوآگ 6 ).30(دـکننمی عمل ترـکم

 نظر به. است P ماده آزادسازي مهار طریق از درديضد

 التهاب-آراشیدونیک آبشار با شوآگول 6 که رسدمی

 و سیکلواکسیژناز مهار به منجر و کندمی مداخله

 ).29(شودمی پروستاگالندین آزادسازي از جلوگیري

 است مؤثر روماتیسم و التهاب درمان در زنجبیل نیهمچن

 و لوکوترین سنتز مهار طریق از را این که

 سبب لیزنجب عصاره ).29(دهدمی انجام پروستاگالندین

 يهاخـاسـپ در رـیدرگ ددـمتع ياـهژن انـیب ارـمه

 کدکننده يهاژن شامل نیا که گرددیم یالتهاب

 2ژنازیکلواکسیس میآنز و نینیموکیک ن،ینیتوکیس

 التهاب در لیزنجب عصاره یضدالتهاب نقش ).31،32(است

 مورد موش صحرایی در Carrageenan توسط شدهالقاء

 کاهش به رـمنج که شده دهید و گرفته قرار مطالعه

موش   درCarrageenan  توسط شدهالقاء ادم داریمعن

  ).31(شود یمآزمایشگاهی 

  

  لیزنجب اکسیدانآنتی اثرات

 با مقابله يبرا عیوس طور به دانیاکسیآنت باتیترک    

 در  آزاد يهاکالیراد توسط شدهالقاء ویداتیاکس استرس

 دانیاکسیآنت تیفعال ).33(روندیم کار به هاسلول

 فالون، زوفالون،یا د،یفالونوئ حضور علت به اهانیگ

                                                
2 - NSAIDS 
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 يدارا لیزنجب. است نیزوکتسیا و نیکتس ن،یانیآنتوس

 Invivo و Invitro محیط در يقو دانیاکسیآنت تیفعال

 شده مشخص). 33(باشدیم آزاد يهاکالیراد مقابل در

 محیط در اکسیدانآنتی عمل داراي جینجرول 6 که

Invivo وInvitro براي مؤثر عامل یک عنوان به و است 

 بیان و Reactive Oxygen Speciesتولید از جلوگیري

Cox-2 ارـک به شـبنفوقـف هــاشع طـتوس شدهاءـالق  

 که است شده مشخص گرید يامطالعه یط ).34(رودیم

 در که است اکسیدانآنتی ترکیب یک جینجرول 6

 استرس از هاسلول حفاظت سبب و دارد حضور زنجیبل

 اثرات داراي نیز زنجبیل روغن). 35(شودمی اکسیداتیو

 H2O2 طریق از شده لقاءا DNA آسیب روي حفاظتی

 برندهنیب از عامل یک به شبیه روغن این. باشدمی

 عنوان به نـیابراـبن و ردهـک لـعم ژنـاکسی الـرادیک

  ).35(شودمی استفاده اکسیدانآنتی

  

  بر سیستم ایمنی بدن لیزنجب اثرات

 موش در لیزنجب روغن یمنیا کننده لیتعد نقش   

 لیزنجب روغن که شد داده نشان و شده یبررس يسور

 یمنیا نظر از که ییهاموش در هومورال یمنیا پاسخ در

  ).36(است رگذاریتاث بودند، شده متوقف

  

  لیزنجب یکروبیم ضد اثرات

 مهار و ينا يهاعفونت درمان جهت میقد از لیزنجب    

 گرم يباکتر لیقب از هاسمیکروارگانیم از یعیوس فیط

. است شدهیم فادهاست هاقارچ و مثبت گرم ،یمنف

 را اهیگ نیا یکروبیضدم نقش Invitro متعدد مطالعات

. است شده داده نشان یمنف گرم و مثبت گرم يباکتر در

 به لیزنجب مختلف يهاعصاره ییایضدباکتر تیفعال

 ،یمتانول عصاره(عسل با بیترک همراه به و ییتنها

) عسل و عسل و یاتانول عصاره عسل، و یمتانول عصاره

 يدارا عصاره پنج هر ).37(است گرفته قرار یبررس دمور

 لوسیباس ،E.Coli يباکتر برخالف یکروبیضدم تیفعال

 عسل و عصاره بیترک حال نیا با. بودند سودوموناس و

  ).37(بود موثرتري اثر يدارا

 لیزنجب یالکل و یآب يهاعصاره یکروبیضدم اثرات    

 نیا یکروبیدمـض تیالـفع. است شده گزارش زین

 سودوموناس ،E.Coli ،Proteus Vulgaris هیعل هاعصاره

 فعالیت داراي گیاه این ).38(است شده ثابت لوسیباس و

 6 و جینجرول 10و 8 ،6 ترکیبات و هست نیز قارچی ضد

  ).39(باشندمی قارچی ضد خواص زین داراي ولینجردیج

  

  لیزنجب یابتید ضد اثرات

 یم کار به ابتید لکنتر يبرا یسنت طب در لیزنجب     

 یوانیح يها مدل در Invivo مطالعات از ياریبس. رود

 داده نشان را تازه لیزنجب آب کیارگان باتیترک نقش

موش  در گلوکز کاهش در لیزنجب لیپتانس ).40(است

 نیسیاسترپتوما توسط شدهالقاء یابتید يهاصحرایی

 با ماریت کهاست  شده داده نشان و است شده گزارش

 در يداریمعن کاهش به منجر لیزنجب یآب يهعصار

  ).40(گرددیم دیریسیگل يتر و کلسترول گلوگز،

  

  یهکلبر  لیزنجب یمحافظت اثرات

 و دارد نقش يویکل حفاظت در لیزنجب یاتانول عصاره   

 در اظتـحف سبب ارهـعص نیا که است شده داده نشان

 Cisplatin توسط دهـشاءـالق يوـیکل تـیسم لـابـمق

  ). 41(گرددیم

  

  کبدبر  لیزنجب یمحافظت اثرات

 بر لیزنجب یاتانول يعصاره يکبد محافظت تیفعال     

موش  در CCl4 توسط شدهالقاء يکبد تیسم خالف

 طور به عصاره نیا ).42(است شده گزارش آزمایشگاهی

 رواتیپ گلوتامات میآنز کاهش به منجر يداریمعن

 نازیآم ترانس اگزالواستات گلوتامات و نازـیآم ترانس

 طور به لیزنجب زومیر یاتانول عصاره ).42(گرددیم

 و شودیم SOD یسرم سطح کاهش به منجر يداریمعن

 در يداریمعن کاهش سبب 300mg/kg باالتر دوز با
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SOD ،پالسما MAD يکبد، AST شیافزا و یسرم 

  ).43(شود یم پالسما يها نیپروتئ

  

  Larvicidal تیفعال

 يحلقو کرم برخالف لیزنجبLarvicidal  تیفعال     

Angiostrongylus cantonensis است شده گزارش .

 منجر که است یانگل نماتود کی کرم نیا

 علت نیمهمتر که شودیم  Angiostrongliasisبه

 نیهمچن ).44(است ایآس در کیلینوفیائوز تیمننژ

 یانگل نماتود هیعل لیزنجب از شده جدا باتیترک

Anisakis simplex بدن در نماتود نیا. کندیم عمل 

 اگر و کندیم یزندگ ییایدر پستانداران گرید و یماه

 کند افتیدر ییایدر يغذا قیطر از را عفونت نیا انسان

 یاتـبیترک ).45(ودـشیم Anisakiasis يارـمیب به رـمنج

 و رولــنجیج 10 ول،ـوآگـش 6 ول،ـوآگــش 10 لـیقب از

 رفتن نیب از سبب لیزنجب زومیر از شده جدا نجرولیج 6

 نیب در. گردندیم A.simplex الرو حرکت کاهش ای

 نیا صد در صد مرگ سبب نجرولیج 10 بات،یترک نیا

 Larvicidal تیفعال تیخاص نیهمچن ).45(گرددیم الرو

 Adese aegypti هیعل لیزنجب از شده جدا باتیترک

). 46(است دهش گزارش  Culex quinquefasciatusو

 Pheretima کرم بردن نیب از در لیزنجب یآب عصاره

posthuma  لـیزنجب یولـمتان ارهـعص و بوده موثر 

 Haemonchus contortus کرم ردنـب نـیب از اعثـب

  ). 46(گرددیم
  

  

  

  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

   لیزنجبی سرطان ضد اثرات

 نجرولیج لیقب از آنی فنل باتیترک و لیزنجب زومیر   

 تیفعال سمیمکان. باشندیمی ضدسرطان تیفعالي دارا

 شامل متعددي اـرهیمس قیطر از لیزنجبی ضدسرطان

 ارـمه قـیطر از )COX-2( 2 ازـژنیسـلواکـکیس انـیب مهار

 p38 MAPK-NK-kB )Mitogenی ـالـگنیس ریمس

Activated Protein Kinase-Necrosis Factor 

Kappa B (ي هاسلول در لیزنجب با ماریت. باشدیم

 طور به که داده نشان Invitro طیمح در رحمی سرطان

 و شوآگول 6 قیطر از هاسلول رشد مهار سببي موثر

 حـترش و رشد فاکتور کاهش و NK-kB تیفعال مهار

IL-8 یاتانول عصاره کیتوتوکسیس تیفعال). 47(شودیم 

 گزارش رحمهگردن سرطان مهار در لیزنجب یکلروفرم و

 تیفعال يدارا هاعصاره نیا دو ره که است شده

 Hella ی سلول رده هیعل بر يداریمعن کیتوتوکسیس

  ).48(باشندیم
  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

   لیزنجب يدرد ضد اثرات

 درد لهـیوس به لـیزنجب نـروغ يددردـض تیفعال    

 در تیرا تست لهیوس به کیداستیاس توسط شدهالقاء

 دارینمع راتـاث و تـاس دهـش یـبررس يسور موش

 ییایمیش و ییگرما يهامحرك خالف بر يدردضد

 نیهمچن. است شده گزارش موش در درد کنندهالقاء

 به منجر يداریمعن طور به لیزنجب زومیر که شده دهید

 کیاستدیاس توسط شدهالقاء يهاتیرا تعداد کاهش

 در لیزنجبي ضددرد نقش نیهمچن ).49(است دهیگرد

 کننده مصرف گروه ود دری قاعدگ درد درمان

 مورد) کنترل گروه(دارونما و ی)شیآزما گروه(لیزنجب

ی شیآزما گروه در داد، نشان و گرفت قراری بررس

 و شدت دري داریمعن کاهش به منجر لیزنجب مصرف

  ).50(شد کنترل گروه به نسبتی قاعدگ درد مدت
  

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

  

  

  

  يریگ جهینت

 مورد درفته هاي متنوع صورت گرپژوهش به توجه با

 توانیم لیزنجب کیوژـولیزیف و کیوژـفارماکول اثرات

 اثرات دارايی اهیگ لیزنجبکه  کرد يریگجهینت نیچن

 3شناخته شده ایمن گیاهان جزء و بوده کم اریبس یجانب

براین اساس  .)10(باشدمی US FDA فهرست در موجود

پیشگیري و  در بهداشت و درمان در تواندیمزنجبیـل 

 را ییبسزا نقش متعدد يهايماریب و اختالالت اندرم

 يجداساز ودقیق  ییشناسا با، از سوي دیگر کند فایا

                                                
3 -GRAS: Generally Recognized as Safe 

80 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

e.
m

az
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             9 / 15

https://ce.mazums.ac.ir/article-1-133-fa.html


   لیزنجب و فیزیولوژیک کیفارماکولوژ ،ییایمیتوشیف اتیخصوص            

 

 
        1393زمستان ، 1، شماره سومدوره                                                                                    تعالی بالینی                                          مجله 

توان به عنوان جایگزین داروهاي این گیاه می باتیترک

 دیگر اثرات شیمیایی از آن بهره برد. قابل ذکر است که

و  تخصصی مطالعات به ازین آن موثره مواد و لیزنجب

  د.باشیمدر آینده یی ایمیوشیب گسترده
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   لیزنجب و فیزیولوژیک کیفارماکولوژ ،ییایمیتوشیف اتیخصوص            

 

 
        1393زمستان ، 1، شماره سومدوره                                                                                    تعالی بالینی                                          مجله 

  واالتس

 ده گیاه زنجبیل کدام قسمت است؟بخش مورد استفا -1

  ریشه الف)

  ساقهب) 

   ریزومج) 

 گلد) 

  باشد؟اثرات زنجبیل بیشتر مربوط به کدام ترکیب شیمیایی موجود در آن می -2

  پارادول الف)

  جینجرولب) 

  جینجردیونج) 

 زینجروند) 

 باشد؟خون زنجبیل از طریق کدام مکانیسم مینقش پایین آورنده فشار -3

  هاي کلسیمیك کانالبلو الف)

  مسیر آدرنرژیکب) 

  مسیر کولینرژیکج) 

 الف و جد) 

   کند؟را بر فوندوس معده اعمال می دعصاره زنجبیل از طریق کدام گیرنده موسکارینی اثر مهاري خو -4

  سیناپسیپیش M3الف) 

  سیناپسیپس M2ب) 

  سیناپسیپس M3ج) 

  سیناپسیپس M1د) 

  هاي سرطانی می گردد؟از چه طریق منجر به مهار رشد سلول رحمی سرطاني هاسلول در لیزنجب با ماریت -5

  NK-kB تیفعال تحریکالف)  

  IL-8ترشح ب) افزایش 

  رشد فاکتور کاهشج) 

  د) همه موارد

  ها توسط زنجبیل از کدام مسیر است؟مهار تولید لوکوترین -6

  1الف) تحریک سیکلواکسیژناز 

  2ب) مهار سیکلواکسیژناز 

  لیپواکسیژناز 5هار ج) م

  Pد) مهار آزادسازي ماده 
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  مروري                                                                                                             دادفر و همکاران

 
        1393زمستان ، 1، شماره سومدوره                                                                                    تعالی بالینی                                          مجله 

  عصاره هیدروالکلی زنجبیل در شل شدن ناي ایزوله با کدام سیستم تداخل عمل دارد؟ -7

  الف) سیستم نیتریک اکسید

  ب) سیستم کولینرژیک

  ج) سیستم آدرنرژیک

  د) هیچکدام

  نقش فعالیت حفاظت کبدي زنجبیل از کدام مورد است؟ -8

  SODطح سرمی الف) افزایش س

  سرمی ASTب) افزایش 

  آمینازج) کاهش گلوتامات اگزالواستات ترانس

  هاي پالسماد) کاهش پروتئین

  اکسیدانی آن نقش بسزایی دارد؟در خاصیت آنتی زنجبیل کدامیک از ترکیبات  -9

 شوآگول 6الف) 

 جینجرول 6ب) 

 گاالنالج) 

  جینجردیون10و  6د) 

   در درمان دیابت صحیح است؟ لیزنجب یآب ي عصاره با رمایتکدام گزینه در مورد  -10

  گلوگز کاهش الف)

  کلسترول ب) افزایش

   دیریسیگليتر ج) افزایش

  د) هیچکدام
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