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هاي عمل، مطالعات باليين، عوارض جانيب، تداخالت دارويي و موارد  مكانيسم
اين مرور وسيع بر پايه اطالعات . منع مصرف گياه زجنبيل مرور شده است

علمي موجود صورت    موجود در شبكه اينرتنت، جمالت علمي و جديدترين آتب
هاي خمتلف از  ان بيماريزجنبيل گياهي دارويي است آه در درم. گرفته است

مجله هتوع و استفراغ ناشي از مسافرت و نيز اختالالت روماتيسمي مثل 
با اين وجود مطالعات . رود آرتريت روماتوييد و استئوآرتريت به آار مي

هاي خمتلف نشان  باليين آه ارزش آاربرد اين گياه را در درمان بيماري
 .باشند دهند، ناچيز مي

 
ري متعارف، استئوآرتريت، ضد استفراغ، ضد هتوع، طب غ :گل واژگان
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 تارخيچه
با  gingerگياه زجنبيل يا      

اي  تارخيچه Zingiber officinaleنام علمي
اين گياه از . طوالني دارد

زماهناي بسيار دور در آسيا و از 
زمان قرون وسطي در اروپا مورد 

منشاي اين گياه . نظر بوده است
ه است ويل معتقد هستنند ناشناخت

]. ١[آه منشاي آن باغ هبشت باشد 
گياه زجنبيل قبل از روم باستان 
در اروپاي ميانه شرقي و اروپاي 

در ]. ٢[شده است  جنوبي مصرف مي
ها  آن زمان به دليل آنكه ادويه

آمياب بودند قيمت شان بسيار 
ها،  بر عكس متام ادويه. گران بود

ت ويل به زجنبيل به وفور وجود داش
دليل باال بودن تقاضا و بسنت 
ماليات بر آن از قيمت بااليي 

اين گياه پس از . برخوردار بود
شكست امپراتوري روم در اروپا 
آمياب و سپس ناپديد شد؛ تا 
اينكه در قرن سيزدهم مارآوپولو 
جمددًا اين گياه را در چني و 

متايل اروپاييان به . اروپا يافت
قيمت آن  اين گياه باعث شد آه

افزايش يابد به طوري آه قيمت 
يك پوند زجنبيل در قرن چهاردهم 
معادل قيمت يك گوسفند آامل 

ها اين گياه را به  پرتغايل. بود
  ها آن اسپانيايي. آفريقا بردند

را به هند غربي بردند و تا قرن 
شانزدهم جتارت زجنبيل جاماييكايي 

در . به اروپا را در دست داشتند
ها  شانزدهم اسپانيايي اوايل قرن

به منظور صادرات اين گياه به 
اروپا آن را در سطح وسيعي در 
آاراييب و آمريكاي مرآزي زير 

اين گياه در ]. ٣[آشت بردند 
حال حاضر در بسياري از آشورهاي 
داراي آب و هواي گرمسريي و نيمه 
گرمسريي خصوصًا چني، هندوستان، 
نيجريه، اسرتاليا، جاماييكا و 

 ].٤-٨[شود  ييت آشت ميهاي
زجنبيل ريشه گياه تازه يا      

. است Zingiber officinaleخشك شده
شناس انگليسي به نام   گياه

در  (William Roscoe)ويليام راسك 
ميالدي  ١٨٣١تا  ١٧٥٣هاي  سال
اي آه  او در نشريه. زيسته است مي

انتشار يافت نام  ١٨٠٧در سال 
. ناميد Zingiber officinaleاين گياه را 

زجنبيل از خانواده گياهان 
گرمسريي است آه خصوصًا در هند و 

اين گياه . مالزي فراوان است
جنس  ٥٣گونه و  ١٢٠٠بيش از 

گونه  ٨٥حدود   Zingiberجنس. دارد
گياه آروماتيك است آه از شرق 
آسيا تا نواحي گرمسريي اسرتاليا 

يك آلمه  Zingiber. وجود دارد
است آه با توجه  (Sanskrit)سانسكريت 

به شكل ريزوم زجنبيل نامگذاري 
” شاخي شكل”شده است و به معناي 

 .باشد مي
 

 رخيت شناسي گياه زجنبيل
زجنبيل گياهي چند ساله      

اي با  داراي ريزوم غده
هاي فراوان و منشعب  برجستگي

از ريزوم آن . بندبند است
هايي با ارتفاع بيش از يك  ساقه

هاي  ساقه. شود ارج ميو نيم مرت خ
برگدار اين گياه از برگهاي 

دار تشكيل  دراز، نوك تيز و غالف
شود آه به طور متناوب روي  مي

رنگ برگها . گريند ساقه قرار مي
ساقه . زرد آمرنگ و براق است

گلدار اين گياه آوتاهرت از ساقه 
در انتهاي ساقه . برگدار آن است
هاي زيبا  اي از گل گلدار جمموعه

ه صورت سنبله دوآي شكل تشكيل ب
هاي  شوند و هر گل از برگچه مي

نازآي به رنگ زرد متمايل به 
ميوه اين . سبز پوشيده شده است

گياه آپسويل شكل و داراي 
هاي آوچك با پوشش آاذب تريه  دانه

ريزوم . رنگ و بوي مطبوع است
آند  زجنبيل به صورت افقي رشد مي

, و از قطعات بندبند نامنظم
. شود عب و مسطح تشكيل ميمنش

گاهي مواقع ريزوم اين گياه به 
سطح . يابد طور طويل انشعاب مي

خارجي ريزوم اين گياه به رنگ 
اي روشن  زرد خنودي آمرنگ يا قهوه

حاوي خطوط طويل است و تا 
. باشد اي سفت و خشن مي اندازه

اي  سطح داخلي ريزوم به رنگ قهوه
متمايل به زرد  است آه داراي 

ته آوندهاي چوبي متعدد و دس
هاي فراوان حاوي  پراآنده و سلول

الئورزين با حمتويات زرد رنگ و 
نقاط خاآسرتي رنگ بزرگ و متعدد 

گياه زجنبيل داراي بوي . است

٢



حقيقي و مهكار دآرت آاويل  

  

از نطر . باشد معطر و مطبوع مي
پودر . طعم تند و معطر است

زجنبيل سفيد متمايل به زرد تا 
اي متمايل به زرد حاوي  قهوه
هاي پارانشيمي با ديواره  سلول

اي  هاي نشاسته نازك و گرانول
آوندهاي آبكش به شكل . است

نردباني، مشبك و مارپيچي با 
هاي تريه حاوي قطرات  رنگدانه

هاي روغين و  اولئورزين با سلول
هاي رزين است آه به صورت  سلول

پراآنده در پارانشيم گياه قرار 
 ]. ٩[گريند  مي

گياه پراآندگي جغرافيايي 
 زجنبيل
احتماًال اين گياه بومي      

آسياي جنوب شرقي است و در 
نواحي گرمسريي در نيمكره شرقي و 

اين گياه به . شود غربي آشت مي
آفريقا، چني، هندوستان  ويژه در 

و جاماييكا به منظور صادرات 
دو آشور چني . شود پرورش داده مي

و هندوستان از عمده آشورهاي 
. گياه هستند توليد آننده اين

فرم صادراتي زجنبيل به صورت 
آامًال خرد شده و پوست آنده و يا 
به صورت نسبتًا خرد شده و پوست 

ريزوم پوست . شود نكنده عرضه مي
آنده يا زجنبيل سفيد در 
جاماييكا و ريزوم پوست نكنده 
يا زجنبيل خاآسرتي عمدتًا در چني و 
سريالئون و ريزوم نسبتًا خرد شده 

نكنده در هندوستان، و پوست 
بنگال، نيجريه، اسرتاليا و ژاپن 

 ].٩[شود  توليد مي
 

 ترآيبات اصلي گياه زجنبيل
 ٤تا  ١ريزوم زجنبيل حاوي      

  درصد روغن
با توجه . فرار و اولئورزين است

  به نواحي
جغرافيايي خمتلف آشت زجنبيل، 

  هايي تفاوت
. در ترآيب روغن فرار وجود دارد

هاي  روآربنويل ظاهرًا هيد
عامل , sesquiterpenes(ترپن  سزآويي

شامل زينجيربن ) بوي زجنبيل
(zingiberne)،  

- ، بتا(R-curcumene-(+)آورآومن  -آر
، (ß-sesquiphellandrene)سزآويي فالندرن 

  بيزابولن-و بتا
(ß-bisabolene) ,باشند ثابت مي .

هاي مونوترپن  آلدييدها و الكل
جود نيز در ترآيب اين گياه و

ترآيبات مربوط به طعم . دارند
تند دارو و احتماًال خبشي از خواص 

َ  -١ضد هتوع زجنبيل ماده  )٣ - 
- ٥–)هيدروآسي فنيل -٤َ-متوآسي

باشد آه  ها مي هيدروآسي آلكانون
 -)١٢(و ) ١٠(، -)٨(، -)٣-٦(

به ترتيب داراي يك (جينجرول 
، يا ١٤، ١٢، ٧-١٠زجنري جانيب با 

صوالت و حم) امت آربن ١٦
دهيدراسيون مرتبط با آهنا يعين 

 . هستند (shogaols)ها  شوگااول
 

 اشكال دارويي زجنبيل
هاي دارويي زجنبيل  فرآورده     

به صورت گرد، عصاره، قرص و 
پودر يا گرد . باشد تنتور مي

زجنبيل را بايد دور از نور و در 
جاي خشك و خنك نگهداري منود و 

غري ( هاي سر بسته آن را در قوطي
قرار داد تا از نفوذ ) پالستيك

 ].٩[رطوبت به آن جلوگريي شود 
 

 مصارف طيب زجنبيل
 

 در طب قدمي -الف
زجنبيل به عنوان دارو از      

شده است و  زمان باستان مصرف مي
اين موضوع در متون پزشكي چني، 
يونان قدمي، روم و عرب ثبت شده 

در آسيا از هزاران سال . است
شك شده به صورت پيش زجنبيل خ

خيسانده و يا دم آرده 
به عنوان دارو در ) جوشانده(

درمان درد معده يا درد شكم، 
در . شود اسهال و هتوع استفاده مي

آفريقا نيز مانند آسيا به 
ميزان زيادي از زجنبيل خشك شده 

در طب قدمي از . شود استفاده مي
زجنبيل در درمان آاتاراآت، 

سي، خوابي، طا درد، بي دندان
مهوروييد و افزايش طول عمر 

شده است آه مبناي  استفاده مي
  آزمايشگاهي و باليين ندارند

]١٠.[ 
 

ها و سيستمهاي طب  در فارماآوپه -ب
 سنيت
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امروزه زجنبيل در      
فارماآوپه اسرتاليا، چني، مصر، 
آملان، بريتانياي آبري، ژاپن و 
سوييس به رمسيت شناخته شده 

استعمال موارد ]. ١٠[است 
زجنبيل آه در فارماآوپه چني 
قيد شده است شامل درد اپي 
گاسرت با احساس سردي، 
استفراغ، اسهال مهراه با 
انتهاهاي سرد و نبض ضعيف، 
ديس پنه يا تنگي نفس و سرفه 
مهراه با خلط آفي فراوان 

در طب آيوروديك . باشد مي
(Ayurvedic)  هندوستان مصرف اين

فخ دار گياه در درمان آوليك ن
اين گياه . روده توصيه شده است

به ميزان زيادي وارد آملان 
شود و از نظر اقتصادي گياه  مي

زجنبيل در . با امهييت است
فارماآوپه آملان در تك نگار 

به عنوان ماده ضد  Eآميسيون 
در اياالت . استفراغ ذآر شده است

متحده آمريكا اين گياه به 
تنهايي و يا به عنوان خبش اصلي 

هاي غذايي،  در ترآيب با مكمل
داروهاي ضد سرماخوردگي و 
آنفلوانزا، سو هاضمه و ضد هتوع 

مهچنني اين ماده . رود به آار مي
به ميزان زيادي در طب سنيت چني و 

شود  ها مصرف مي آيوروديك در چاي
و پزشكان طب سوزني و طب گياهي 

(naturopathic)  مصرف آن را مفيد
ابقًا در اين گياه س. دانند مي

فارماآوپه اياالت متحده آمريكا 
به عنوان ضد نفخ، آروماتيك و 

شناخته شده  National Formularyحمرك در 
آارخانه داروسازي . بود

استعمال آن  (King)آمريكايي آينگ 
را در موارد آاهش اشتها، نفخ، 

يا غاروغور  (borborygmus)بربريگموس 
آردن صداي گاز در روده، 

سپامسوديك روده و انقباضات ا
معده و انتهاهاي سرد توصيه 

به طور آلي موارد مصرف . منود مي
ها شامل  زجنبيل در فارماآوپه

درمان سو هاضمه، نفخ، آوليك يا 
درد شكم، استفراغ، اسهال، 

هاي  اسپاسم و ديگر گرفتاري
باشد گرد يا  مربوط به معده مي

پودر زجنبيل در درمان 
حتريك  سرماخوردگي و آنفلوانزا،

اشتها و به عنوان ماده ضد 
التهابي در درمان سردرد 
ميگرني، روماتيسم و اختالالت 

 ].١٠[رود  عضالني به آار مي
 
 در طب نوين -ج

موارد استعمال جديد زجنبيل      
بر پايه تارخيچه ثبت مصرف اين 

هاي طب سنيت،  گياه در سيستم
حتقيقات وسيع در زمينه ترآيبات 

ه، مطالعات شيميايي گيا
فارماآولوژيك در حيوانات و 
مطالعات باليين در انسان استوار 
است و مبناي آزمايشگاهي و 

علي رغم بي خطر . باليين دارند
بودن مصرف زجنبيل در پيشگريي از 
بيماري حرآت به دليل آنكه 
تعداد مطالعات اجنام شده در اين 

باشد مصرف آن از  زمينه آايف مني
عات دارويي سوي مونوگراف اطال
انتشار  ١٩٩٨آمريكا آه در سال 

اطالعاتي آه . شود يافت توصيه مني
هاي  تاآنون بر پايه آارآزمايي

: اند شامل باليين مستند شده
مطالعات جديد اثر ضد استفراغي، 
ضد هتوع، پيشگريي از بيماري حرآت 
يا مسافرت دريايي، اثر ضد 
استفراغي دوران بارداري، درمان 

مان موارد رماتيسمي سرگيجه، در
به عنوان داروي ضد التهاب و 
تأثري آن بر روي عمل پالآيت انسان 

 .باشند مي
 

 مكانيسمهاي عمل زجنبيل
مكانيسم عمل اثر ضد      

استفراغي زجنبيل شناخته نشده 
تواند ناشي از اثر  است ويل مي

مستقيم آن بر روي جمراي معدي ـ 
اثر ضد استفراغي . اي باشد روده
از طريق سيستم اعصاب مرآزي آن 

نيز قابل حبث است زيرا ترآيباتي 
در زجنبيل وجود دارند آه 

سروتونني را  ٣هاي نوع  گرينده
خوبي شناخته  آنند ويل به  مهار مي

مطالعات ]. ١١-١٣[اند  نشده
دهند آه  آزمايشگاهي نشان مي

زجنبيل داراي اثر ضد التهابي 
است و اين عمل از طريق مهار 

اي سيكلواآسيژناز و مسريه
گريد آه از  ليپواآسيژناز صورت مي

متابوليسم اسيد آراشيدونيك 
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  آنند جلوگريي مي
بنابراين ممكن است ]. ١٥،١٤[

اثرات ضد التهابي زجنبيل از 
طريق مهار توليد 

ها  ها و لكوترين گالندين پروستا
 ].٣٤[صورت گريد 

 
 فارماآولوژي

آليه ترآيبات فعال زجنبيل    
اند ويل مطالعات  ه نشدهشناخت

هاي  اجنام شده بر روي عصاره
ليپوفيليك ريزوم اين گياه مشخص 

و  (gingerols)ها  اند آه جينجرول منوده
ها از ترآيبات  شوگااول

العاده فعال زجنبيل هستند  فوق
اآثر حمققان به اين نتيجه ]. ١٦[

اند آه زجنبيل حرآات  رسيده
 دهد اي را افزايش مي ـروده معدي

در يك مطالعه به ]. ١٨،١٧،١٢[
روش آزمايشگاهي گزارش شد آه 

داري  عصاره اين گياه به طور معين
و  (TXB2) ٢تشكيل ترومبوآسان ب 

اندوپراآسيدهاي پروستاگالندين 
با اين وجود، . دهد را آاهش مي

گرم ريزوم خام  ١٥مصرف روزانه 
گرم ريزوم پخته  ٤٠زجنبيل و يا 
اي مدت داوطلب بر ١٨شده توسط 

دو هفته فعاليت سيكلواآسيژناز 
پالآيت را نتوانست آاهش دهد 

در يك مطالعه باليين آه ]. ١٩[
گرم  ٢در هشت داوطلب با مصرف 

ريزوم خشك زجنبيل به صورت تك 
دوز آنرتل با دارومنا صورت گرفت 
اختالف معنا داري در زمان 
خونريزي، مشارش پالآيت و عمل پالآيت 

 ].٢٠[وجود نداشت 
 

مروري بر مطالعات باليين 
 زجنبيل

 
اثر ضد هتوع و استفراغ زجنبيل  –الف

  (Motion sickness)در بيماري مسافرت 
خنستني مطالعه باليين زجنبيل      

در متون پزشكي غرب ذآر شده  آه
ميالدي است  ١٩٨٢مربوط به سال 

 Mowrey and)آه توسط موري و آاليسون
Clayson)  مطالعه در اين . اجنام شد
گرم پودر ريزوم  ميلي ٩٤٠اثرات 

  گرم ميلي ١٠٠زجنبيل با 
 ٣٦هيدرينات و دارومنا در  دمين

العاده  مرد و زن دانشجوي فوق
حساس به بيماري مسافرت مقايسه 

نتايج اين مطالعه نشان داد . شد
دقيقه قبل از  ٢٥تا  ٢٠وقيت 

اجنام آزمايش با صنديل دوار از 
تفاده داروهاي ذآر شده فوق اس

شد؛ پاسخ داروي زجنبيل در  مي
پيشگريي از بيماري مسافرت نسبت 
به داروي دمين هيدرينات و 

در يك ]. ٢١[دارومنا هبرت بود 
آارآزمايي باليين طبيعي به صورت 

خبشي  اثر, خرب تصاديف دو سو بي
زجنبيل در پيشگريي از بيماري 

دانشجوي ملوان  ٨٠مسافرت در 
والني در سامل آه سابقه سفرهاي ط

دريا را نداشتند مورد ارزيابي 
نتايج اين مطالعه . قرار گرفت

نشان داد آه پودر زجنبيل در 
آاهش دفعات استفراغ و عرق سرد 

دهد  نسبت به دارومنا پاسخ هبرتي مي
در يك حتقيق ديگر اثرات ]. ٢٢[

هفت نوع داروي بدون نسخه و 
نفر در  ١٤٨٩جتويز شده در 

افرت پيشگريي از بيماري مس
نتايج اين مطالعه . مقايسه شدند

نشان داد آه زجنبيل نسبت به 
ساير داروهاي ضد هتوع و استفراغ 
مصرف شده در اين آزمايش مؤثرتر 

يك آارآزمايي ]. ٢٣[باشد  مي
خرب  باليين پرسپكتيو دو سو بي

تصاديف به منظور تعيني درصد 
ميزان تأخري در وقوع هتوع و 
ي استفراغ بعد از عمل جراح

زن  ١٢٠ژينكولوژي يا تناسلي در 
در اين آارآزمايي . اجنام شد

نفره  ٤٠باليين آه در سه گروه 
اجنام شد بعد از عمل جراحي به 

گرم  ١ترتيب، گروه اول روزانه 
زجنبيل به صورت خوراآي، گروه 

گرم متوآلوپراميد و  ميلي ١٠دوم 
گرم دارومنا دريافت  ١گروه سوم 

اثر ضد در اين مطالعه . آردند
هتوع زجنبيل در مقايسه با دارومنا 

آه درصد  در حايل. دار بود معين
وقوع هتوع و استفراغ در بيماران 
گروه زجنبيل و بيماراني آه 
متوآلوپراميد دريافت آرده 

 ٢٧به ترتيب (بودند، مشابه بود 
اين درصد نسبت به ). درصد ٢١و 

بيماراني آه دارومنا مصرف آرده 
). درصد ٤١( بودند، آمرت بود
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 ...هاي  زجنبيل و درمان

 

مقدار داروي ضد استفراغ مورد 
نياز بعد از عمل جراحي در گروه 
بيماراني آه زجنبيل مصرف 

نسبت به ) درصد ١٥(اند  منوده
 ٣٢(هايي آه متوآلوپراميد  گروه
مصرف ) درصد ٣٨(و دارومنا ) درصد
  آردند، آمرت بود  مي
در يك مطالعه ديگر آه به ]. ٢٤[

 صورت خرب تصاديف صورت دو سو بي
گرفت اثر ضد استفراغي زجنبيل با 

گرم  ميلي ١٠دارومنا و 
متوآلوپراميد داخل وريدي ساخت 

زن حتت عمل  ٦٠شرآت ماآسولون در 
جراحي ژينكولوژيك مورد آزمايش 

قبل از عمل جراحي . قرار گرفت
گرم پودر زجنبيل  ١به بيماران 
از نظر آماري درصد . خورانده شد

يماراني آه ميزان وقوع هتوع در ب
زجنبيل دريافت آرده بودند در 
مقايسه با بيماراني آه دارومنا 

 ٠٥/٠(مصرف منوده بودند آمرت بود 
(P< . تعداد وقوع هتوع)٢٠=(n  در

هايي آه زجنبيل يا  گروه
آردند  متوآلوپراميد دريافت مي

نسبت به گروهي آه دارومنا مصرف 
]. ٢٥[ >P) ٠٥/٠(آرد، آمرت بود  مي

دو مطالعه تصاديف آه  نتيجه اين
زن حتت درمان با زجنبيل،  ١٨٠مجعًا 

متوآلوپراميد و دارومنا قرار 
گرفتند اين بود آه اثر ضد هتوع 

گرم  ميلي ١٠٠٠تا  ٥٠٠و استفراغ 
از پودر زجنبيل برابر با اثر ضد 

گرم  ميلي ١٠هتوع و استفراغ 
متوآلوپراميد است و اثر ضد هتوع 

سبت به و استفراغ اين دو دارو ن
باشد، نتايج اين  دارومنا هبرت مي

دو مطالعه مغاير با نتايج به 
دست آمده از مطالعه باليين 

 ١٢٠تصاديف ديگري است آه در آن 
زن يك ساعت قبل از بيهوشي در 

هاي درمان  چهار گروه شامل گروه
گرم پودر زجنبيل به  ٢با 

گرم پودر  ٢تنهايي، درمان با 
گرم  ليمي ٢٥/١زجنبيل مهراه با 

دروپريدول، درمان با 
دروپريدول به تنهايي و 
باالخره درمان با دارومنا مورد 

اگر چه . آزمايش قرار گرفتند
دفعات استفراغ بعد از عمل در 
سه گروه درماني فوق نسبت به 
گروه دارومنا آمرت بود ويل از 

داري وجود  نطر آماري تفاوت معين
  نداشت

 چهارمني آارآزمايي باليين]. ٢٦[
زن اجنام شد آه در آن  ١٠٨در 

ميزان وقوع هتوع و استفراغ بني 
آساني آه يك ساعت قبل از عمل 

گرم  ميلي ١٠٠٠تا  ٥٠٠جراحي از 
پودر زجنبيل مصرف آرده بودند با 
آساني آه دارومنا دريافت منوده 

دار وابسته به  بودند تفاوت معين
يك ]. ٢٧[دوز وجود نداشت 

خرب  بي آارآزمايي باليين دو سو
زن باردار  ٢٧متقاطع تصاديف در 

با هتوع شديد ناشي از حاملگي 
بيستم آبستين در دو قبل از هفته 

آپسول (گروه درمان با زجنبيل 
و ) گرمي پودر زجنبيل ميلي ٢٥٠

چهار ) الآتوز(درمان با دارومنا 
بار در روز و به مدت چهار روز 

ها  نتايج اين آزمايش. اجنام شد
وقوع دفعات هتوع و  نشان داد آه

استفراغ در گروهي آه از پودر 
اند نسبت به  زجنبيل مصرف آرده

گروهي آه دارومنا مصرف آرده 
]. ٢٨[ P)=٠٣٥/٠(بودند آمرت است 

در يك مطالعه به روش باز تأثري 
زجنبيل در پيشگريي از هتوع ناشي 

 ١١. بررسي شد  MOP-8از مصرف 
بيمار حتت تيمار با فوتوفورز 

داشتند آه براي ادامه نياز 
-8)درمانشان از داروي پسورالن 

MOP) اين دارو . استفاده آنند
. شد موجب هتوع در بيماران مي

مؤلفني نتيجه گرفتند آه مصرف 
گرم پودر زجنبيل قبل از  ميلي ٥٣٠

مصرف داروي پسورالن به طور 
داري دفعات هتوع را آاهش  معين
در ديگر آارآزمايي ]. ٢٩[دهد  مي

خرب متقاطع آنرتل  ين دو سو بيبالي
با دارومنا، اثر پودر زجنبيل بر 

گموس ناشي  روي سرگيجه و نيستا
حتريك (از حتريك سيستم وستيبولر 

درجه سانيت  ٤٤گوش چپ با آب 
داوطلب سامل مطالعه  ٨در ) گراد
نتايج نشان داد آه در گروه . شد

 ٢٤آزمايش از  ٣دارومنا هتوع در 
وجود دارد ويل آزمايش اجنام شده، 

در گروه درمان با زجنبيل وجود 
در اين مطالعه حمققني . ندارد

نتيجه گرفتند آه زجنبيل نسبت به 
دارومنا در آاهش سرگيجه اجياد 
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حقيقي و مهكار دآرت آاويل  

  

شده پاسخ هبرتي از خود نشان 
 ].٣٠[دهد  مي
 
 اثرات ضد التهابي زجنبيل-ب

با وجود اينكه زجنبيل در     
درمان اختالالت روماتيسمي مصرف 

شده و نيز نشان داده شده است  مي
آه اين گياه متابوليسم اسيد 

آند و  آراشيدونيك را مهار مي
منايد؛  اثر ضد التهابي اجياد مي

ويل در اين ارتباط تا آنون 
ها و اطالعات مؤثر بسيار  داده

اي  مطالعه. حمدودي منتشر شده است
در دامنارك نشان داد آه مصرف 

ماران زجنبيل موجب تسكني درد بي
مبتال به آرتريت روماتوييد، 
استئوآرتريت و ناراحيت عضالني 

 ٥٦در اين مطالعه ]. ١٥[شود  مي
بيمار مبتال به  ٢٨(بيمار 

بيمار  ١٨آرتريت روماتوييد، 
 ١٠مبتال به استئوآرتريت و 
) بيمار مبتال به ناراحيت عضالني
 ٣براي يك دوره درماني از طيف 

ماه تا دو و نيم سال مورد 
درد و . ررسي قرار گرفتندب

التهاب سه چهارم بيماران مبتال 
به آرتريت روماتوييد و 

به ) بيمار ٤٦مجعًا (تريت  استئوآر
. درجات متفاوت فروآش آردند

مهچنني درد متام بيماران مبتال به 
هاي عضالني نيز تسكني  ناراحيت
در طول دوره درمان با . يافت

زجنبيل هيچ گونه عوارض جانيب 
نتايج ]. ١٥[ش نشدند گزار
اي نيز در يك بررسي ديگر  مشابه

ارايه شد آه در آن بيماران 
اذعان داشتند زجنبيل نسبت به 
داروهاي ضد التهاب غري اسرتوييدي 
جتويز شده در تسكني درد، التهاب 

دهد  و خشكي حرآت پاسخ هبرتي مي
در يك آارآزمايي باليين ]. ٣١[

خرب تصاديف متقاطع در  دو سو بي
بيماران مبتال به استئوآرتريت 
زانو و آرنج اثر ضد دردي عصاره 
زجنبيل، ايبوپروفن و دارومنا 

در اين مطالعه سه . مقايسه شدند
اي و يك  دوره درمان سه هفته

هفته قطع درمان با داروهاي فوق 
نتايج . بيمار اجنام شد ٥٦در 

اين مطالعه در طي سه دوره 
 گريي درد درمان از طريق اندازه

نشان  Visual Analogue Scale (VAS)به روش
دردي ايبوپروفن  داد آه اثر ضد

هبرت از عصاره زجنبيل و اين هبرت از 
  باشد دارومنا مي

)٠٠٠٠١/٠(p< . ،در مطالعه متقاطع
داري بني اثر عصاره  تفاوت معين

زجنبيل و دارومنا وجود نداشت ويل 
هاي اآتشايف در طي  در آزمايش

تفاوت وجود دوره اول درمان 
داشت؛ به اين صورت آه اثر 
ايبوپروفن و عصاره زجنبيل نسبت 
  به اثر دارومنا هبرت بودند

)٠٥/٠(p< . در طول مدت آزمايش
گونه عوارض جانيب جدي گزارش  هيچ

اين مطالعه نشان داد آه . نشدند
اثر عصاره زجنبيل در خنستني دوره 
درماني قبل از متقاطع با روش 

دار است و حال  عينآماري اآتشايف م
آنكه در متام طول دوره درمان 

ها  جينجرول]. ٣٢[دار نيست  معين
اي  از ترآيبات فعال شناخته شده

هستند آه بالقوه توليد 
هاي مولد التهاب  پروستاگالندين

در ]. ٣٣[آنند  را مهار مي
مطالعات اجنام شده به روش 
آزمايشگاهي، جتويز خوراآي عصاره 

رايي موجب آاهش زجنبيل در موش صح
 ١٨[ادم در ناحيه آرنج دست شد 

اي قدرت عصاره  در مطالعه]. ٣٥و
زجنبيل با قدرت اسيد استيل 

 -)٦. (ساليسيليك مقايسه گرديد
شوگااول موجود در عصاره گياه 
زجنبيل ادم ناشي از آاراژينني 

(carrageenin)  را از طريق مهار
فعاليت آنزمي سيكلواآسيژناز 
  آاهش داد 

آلدييد  اخريًا دو نوع دي]. ٣٦[
ترپن از عصاره زجنبيل جدا  دي 

اند آه موجب مهار آنزمي  شده
سيكلواآسيژناز به روش 

 ].٣٧[آزمايشگاهي شدند 
 

 مقدار و روش مصرف زجنبيل
ميزان زجنبيل براي پيشگريي     

 ١٠٠٠تا  ٥٠٠از هتوع و استفراغ 
تا  ٢گرم پودر زجنبيل معادل  ميلي

باشد آه  ازه ميگرم ريزوم ت ٤
بايست يك ساعت قبل از حرآت  مي

مقداري آه ]. ٣٨-٤٠[مصرف شود 
براي درمان آرتريت روماتوييد 
يا استئوآرتريت گزارش شده است 



 ...هاي  زجنبيل و درمان

 

گرم  ميلي ١٠٠٠تا  ٥٠٠ميزان 
ريزوم پودر شده زجنبيل در روز 

 ].١٥[باشد  مي
 

 عوارض جانيب زجنبيل
هيچگونه عوارض جانيب در      

جنبيل در انسان گزارش مصرف با ز
در مطالعات حيواني . نشده است

براي تعيني مسموميت حاد به مدت 
گرم به ازاي  ٥/٢روز ميزان  ٧

هر آيلوگرم وزن در روز از 
زجنبيل استفاده شد آه در طول 
اين مدت عوارض جانيب اجياد 

گرم  ٥/٣تا  ٣نگرديد ويل مقدار 
گرم وزن در روز  به ازاي هر آيلو

هاي  درصد موش ٣٠تا  ١٠موجب مرگ 
ليين  از جنبه با]. ١٥[صحرايي شد 

گرم  ٢نيز در داوطلباني آه از 
ريزوم خشك زجنبيل به صورت تك 
دوز مصرف آرده بودند، اثرات 

 ]. ٢٠[مهار پالآيت مشاهده نشد 
 

 تداخالت دارويي زجنبيل
تاآنون هيچگونه تداخالت      

دارويي در مصرف با زجنبيل گزارش 
 .استنشده 

 
 موارد منع مصرف زجنبيل

زجنبيل حمرك قاعدگـي است و      
 ٢٥٠چنانچه در مقاديـر بيش از 

گرم چهار بار در روز مصرف  ميلي

  شود  شود موجب خونريزي و سقط مي
]٤١، ٢٨.[ 

در اين مطالعه براي درمان      
هتوع ناشي از حاملگي از زجنبيل 

هاي  زن استفاده شد آه بچه ٢٥در 
 ٩/٣٩ا به طور متوسط در مهه آهن

 ٥هفتگي متولد شدند و در عرض 
  ١٠يا  ٩ (Apgar)دقيقه منره آپگار 

. داشتند) هبرتين منره ممكن است ١٠(
هفتگي سقط  ١٢ها در  يكي از خامن

 .خود به خودي داشت
در اين حتقيق در مورد وضعيت     

نوزادان بعد از تولد پيگريي به 
 ].٢٨[عمل نيامد 

 
 گريي نتيجه
اگر چه از نظر طيب مصرف      

زجنبيل سابقه طوالني دارد ويل از 
جنبه باليين، تاآنون مطالعات 
بسيار حمدودي در زمينه ارزش 

بيل در درمان بيماري درماني زجن
آرتريت روماتوييد اجنام گرفته 

در مورد اثرات ضد هتوع و . است
استفراغ زجنبيل نيز شواهدي 
ط وجود دارد ويل در اين ارتبا
. نيازمند حتقيقات بيشرتي است

زجنبيل نسبتًا داروي سامل و 
خطري است و مصرف آن به غري  بي

از دوران بارداري منعي 
 .ندارد
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