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مروری بر اثر زنجبیل در التهاب

چكیده
زمینه و هدف :امروزه ريزوم زنجبیل ،به صورت تازه و خشک شده ،به عنوان ادويه در سراسر جهان مورد استفاده قررار مری گیررد .در
گذشته زنجبیل در درمان انواع بیماری ها نظیر التهاب مفاصل ،بیماری های عصبی ،التهاب لثه ،آسم ،سکته مغزی ،بی خروابی ،ديابرت
و ...به كار می رفته است .به نظر می رسد زنجبیل می تواند باعث كاهش التهاب در بسیاری از بیماری ها گردد.
روش کار :كلیدواژه های  Gingerو  inflammationدر پايگاه اطالعاتی  PubMedتا سال  5102مرورد بررسری و جسرتجو قررار
گرفت 87 .مطالعه كارآزمايی بالینی ،حیوانی و انسانی بدون محدوديت زمانی در اين مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها :عصاره زنجبیل با داشتن اجزای آنتی اكسیدانی و ضدالتهابی خود نظیر  6جینجرول 6 ،شوگوال ،زنینجرول و  ...مری توانرد از
طريق اثر بر مکانیزم های ضردالتهابی ،آنتری اكسریدانی ،ضرد سرروتونینی باعرث كراهش فاكتورهرای التهرابی نظیرر سریتوكین هرا و
كموكین های التهابی ،كاهش آنزيم های آنتی اكسیدانی و ...شده و در كاهش ابتال ،كاهش عوارض و نیز درمان بیماری هرای التهرابی
مفید باشد.
نتیجه گیری :زنجبیل می تواند از طريق مکانیزم های مختلف ضدالتهابی و آنتی اكسیدانی خود در درمان انواع بیماری هرای مرزمن و
التهابی نظیر سرطان ،آسم ،كبد چرب و آرتريت و  ...موثر باشد.

کلید واژه ها :زنجبیل ، Zingiber Officinal ،التهاب
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مقدمه:
زنجبیل

1

-Generally Recognized As Safe
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روش کار
كلیرردواژه هررای  Gingerو  inflammationدر پايگرراه
اطالعاتی  PubMedترا سرال  5102مرورد بررسری قررار
گرفت .با توجه به كلید واژه ها  054مقاله انتخاب شد كره
پررا از بررس ری اولیرره چکیررده مقرراالت و بررسرری منرراب
مقاالت ،در نهايت 87مقاله انتخاب و بررسی شردند .انرواع
مطالعه های كارآزمرايی برالینی ،حیروانی و انسرانی بردون
محدوديت زمانی در اين مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته ها
تاثیر زنجبیل بر بیماری های التهابی
مواد موثره موجود در زنجبیل با اثرات ضد موتاژنیک ،ضرد
كارسینوژنیک ،ضد التهابی و آنتی اكسیدانی خود می تواند
در درمان بیمراری هرای التهرابی و مررتبط برا سرن نظیرر
بیماری های قلبی عروقی ،دمرانا ،آرتريرت ،اسرتووپروز و
سرطان ها و ...موثر باشد ( .)01مطالعره حاضرر ،مطالعرات
اثر زنجبیل در بیماری های مختلف را مرورد بررسری قررار
داده است:
زنجبیل و بهبود اختالالت تنفسی :آسرم يرک بیمراری
التهابی می باشد .بنابراين بره نظرر مری رسرد زنجبیرل در
درمان اين بیمراری مروثر باشرد ( .)00زيرومبرون يکری از
اجررزای زنجبیررل اسررت كرره دارای خررواص ضرردالتهابی،
آنتی اكسیدانی و ضدآلرژيک می باشد .بررسی اثرر عصراره
زيرومبون در موش های آسرمی نشران داد كره زيرومبرون
مررری توانرررد از طريرررق كررراهش در تولیرررد ائوتاكسرررین،
كراتینوسیت مشتق از كموكین،IL4 (Interleukin-4)،
 IL13 ،IL0 ،IL5و تقويررت سرریتوكین )(T Helpe-1
 TH1در بهبود موش های آسمی مروثر باشرد .زيرومبرون
همچنررین اثرررات ضرردآلرژی خررود را از طريررق تعررديل
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زنجبیررررل )(Zingiber Officinale Roscoe
ادويه ای است كه به فراوانی در سراسر جهان مورد اسرتفاده
قرار می گیرد .در طول قرون گذشته ،زنجبیل بخش مهمری
از طب چینی ،طب سنتی هندی و طب يونرانی بروده اسرت
(.)3-0
اين گیاه عضوی از خانواده گیاهان  Zingiberaceaeاست،
بومی آسیا بوده و هم اكنرون در آفريقرا ،هندوسرتان و سراير
نواحی گرمسیری پرورش داده می شود (.)4
خواص آنتی اكسریدانی گیاهران دارويری بره واريتره آن،
شرررايط محیطرری ،آب و هرروايی ،تغییرررات فصررلی ،ناحیرره
جغرافیايی ،درجه رسیدگی ،رشرد و بسریاری از فاكتورهرای
ديگر طی كاشت و برداشت مرتبط می باشد ( .)2بو و عطرر
زنجبیل به میزان روغن فرار موجود در آن بسرتگی دارد كره
معموال حدود  %0تا  %3اسرت .بریش از  21تركیرب در ايرن
روغررن فرررار شناسررايی شررده انررد كرره بیشررتر تركیبررات
مونوترپنوئیدی و سزكوئی ترپنوئیدی هستند .تندی زنجبیل
تررازه برره سرربب وجررود گروهرری از تركیبررات فنررولی برره نررام
جینجرول ها است كه از میان آن هرا -6جینجررول از همره
فراوان تر است .جینجرول های ديگری نیز با طرول زنجیرره
جرانبی متفرراوت در زنجبیرل وجررود دارنرد .تنرردی زنجبیررل
خشک شده نیز به خاطر وجود شوگااول هاست كه تركیبات
دهیدراته شده جینجرول ها هستند(.)6 ,5
سرررراير تركیبررررات موجررررود در زنجبیررررل شررررامل
-3دی هیدروشوگااول ها ،پارادول ها ،دی هیدروپارادول هرا،
مشتقات استیله جینجرول ها ،جینجرديول ها ،مشتقات مونو
و دی استیل جینجرديرول هرا-0 ،دهیردروجینجرديون هرا،
دی آريررل هپتانوئی ردها و اپوكس رید دی آريررل هپتانوئیرردها،
مشتقات متیل اترها و مشتقات فرولیک اسرید ،تررپن هرايی
مانند زينجرون و زينجرول و ساير تركیبات هستند (.)8 ,5
زنجبیل به عنوان يک ماده ايمرن شرناخته شرده اسرت
( .)3 ,5سازمان غذا و داروی آمريکرا ،زنجبیرل را بره عنروان
يک مکمل غذايی در مرتبه  GRAS0شناخته است .اگرچره
هیچ مطالعه ای به صورت خراص روی مقردار توصریه شرده
زنجبیل كار نکرده است و در مطالعات كلینیکی مقرادير521
میلی گرم تا  0گرم 4 -0 ،بار در روز استفاده گرديرده اسرت

( )7و نشان داده اند كه مصرف زنجبیل تا میرزان  5گررم در
روز حداقل سمیت را برای انسان دارد (.)4
اثرات نامطلوب بعد از مصرف زنجبیرل غیرمعمرول اسرت
امرا ممکرن اسررت برخری از اثرررات معرده ای روده ای نظیررر
سوزش سردل ،اسهال و سوزش دهان ايجراد گرردد ( .)9برا
توجه به اينکه هیچ گزارشی از اثرات سرمی زنجبیرل بعرد از
مصرف در انسان وجود ندارد ،مطالعرات در مرورد ترداخالت
بالقوه دارويی و اثرات جانبی آن مورد نیاز می باشد (.)7
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مطالعه حیوانی ديگر نشان داد كه ريزوم زنجبیل می تواند
سطوح  IL5 ،IL4و ائوتاكسرین را در ريره هرا بره خروبی
ايمنوگلوبین  )IgE2( Eدر سررم كراهش دهرد ( .)03بره
نظر می رسرد زنجبیرل التهراب مسریرهای هروايی ريره را
كاهش می دهد و با سركوب  Th2موجرب تعرديل پاسر
ايمنی می شود و از اين طريق می تواند درمانی برای آسم
های آلرژيک باشد (.)04-05

زنجبیل و بهبود عملكرد کبد :مطالعه حیوانی با بررسی

زنجبیل همچنین می تواند از طريق تعرديل كلسریم درون
سلولی در عضالت صاف هوايی ،باعث اتسراع بررونش هرا و
بهبود بیماری های ريوی نظیر آسم شود (.)02
زنجبیل و بهبود عملكرد کلیه :مطالعره ای حیروانی برا
بررسرری اثرررات محررافظتی زنجبیررل در برابررر سررمیت
جنتامايسررین روی كلیرره هررا نشرران داد كرره مصرررف
جنتامايسررین همررراه زنجبیررل باعررث بهبررود پارامترهررای
عملکرد كلیه ،كاهش پراكسیداسریون لیپیردی و اسرتر
نیتروزاتیو می گردد .همچنین سطوح گلوتاتیون و فعالیت
سوپراكسررید ديررا موترراز ( ) SOD3در گررروه زنجبیررل
افزايش يافت .به نظر مری رسرد جینجررول باعرث كراهش
معنررادار در  mRNAو رونويسرری فرراكتور نکررروز دهنررده
تومررررور( ،IL2 ،)TNFα4اينترفرررررون گامررررا()INFy2
می گردد .كه اين اثرات در اين مطالعه وابسرته بره مقردار
می باشد .جینجرول اثرات محافظتی بر روی نفرون ها را با
تعديل استر اكسریداتیو و كراهش فراينرد التهراب القرا
می نمايد (.)06
همچنین مکمل زنجبیرل آسریب كلیروی ناشری از القرای
فروكترروز در رت هررا را از طريررق سررركوب بیرران ژن هررای
سیتوكین هرای پریش التهرابی كراهش مری دهرد .القرای
فروكتوز باعث تنظیم افزايشری بیران ژن هرای ،MCP-1
 PAI-1 ،IL-6 ،CCR-2و TGFB1در كلیه می شرود.
نتايج حاصل از مطالعه  Yangنشان داد ،مصررف 50mg

زنجبیل و بهبود بیماری دژنراتیوو عصوبی :مطالعرات
آزمايشرگاهی پیشررنهاد دادنرد كرره  ،6-shogoalتركیررب
فعال زنجبیل با خاصیت آنتی اكسیدانی خرود مری تواننرد
نقش مهمی را در افزايش حافظه و كاهش بیماری آلزايمرر
و ديگر بیماری های عصبی داشته باشد -6 .شوگوال نقرش
ضرردالتهابی در  LPS8آستروسرریت مرردل هررای حیرروانی
پاركینسررون دارد LPS .التهرراب ايسررکمی گررذرا را القررا
مری كنرد shogaol .بره مقردار  100 μg/mLدر مهرار
فعالیت سلول های گلیال و كاهش تخريب حافظه در مدل
های حیوانی زوال عقل نقش دارد ( .)51همچنین با مهرار
سیتوكین های پریش التهرابی و كراهش سرطوح ، iNOS
سیکلواكسیژناز NF-kB ،)COX-29(5-می تواند در بهبود
عملکرد نورولوژيکی موثر باشد ( .)50مهار فعالیت NF-kB
باعث سركوب رونوسی از ژن های مدياتور التهابی می شود
كه می تواند در درمان بیماری های دژنراتیو عصربی مروثر
باشد (.)53 ,55
زنجبیوول و بهبووود التهابووات پوسووتی :بررسرری اثررر
ضدالتهابی عصاره آبی زنجبیرل روی پوسرت هرای آسریب
ديده با اشعه  UVBنشان داد كه زنجبیرل مری توانرد بره
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7- nuclear factor kappa
8
- lipopolysaccharides
9- Cyclooxygenase

- Immunoglobulin E
- Superoxide dismutases
4
- tumor necrosis factor alpha
5
- Interferon gamma
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اثر زنجبیل در بیماری های كبدی روی موش ها نشان داد
كه تجويز دهانی زنجبیل به طور معنی داری باعث كراهش
تغییرات پاتولوژيکی در كبد می شود و فاكتورهای التهرابی
نظیر  INFyو  IL6در سررم را كراهش مری دهرد .مهرار
القرررای  LPSمررررتبط برررا كررراهش بیررران  iNOS6و
سیکلواكسیژناز می باشد ( .)07تجويز زنجبیرل بره مروش
های با التهاب كبدی و دريافت كننده رژيم برا چربری براال
نیز نشان داد كه زنجبیرل از طريرق مهرار فعالیرت فراكتور
هسررته ای كاپررا( ،)NF-κB8سررطوح  TNFαو  IL-6را
كاهش می دهد و باعث كاهش سیتوكین هرا و ماركرهرای
التهابی كبد می گردد (.)09

- Inducible nitric oxide synthase
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سیتوكین های  TH1/TH2در مدل هرای حیروانی آسرم
نشان داده است (.)05

زنجبیل به ازای كیلوگرم وزن رت بیان اين سیتوكین های
پیش التهابی را كاهش می دهد (.)08
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زنجبیل و بهبود بیماری های مزمن :زنجبیل مسیرهايی
را كرره در بیمرراری هررای مررزمن فعررال اسررت را تعررديل
مرری كنررد ( )56و باعررث كرراهش چرراقی مرری شررود (.)58
زنجبیل از طريق فعال سرازی مسریر  ،PPARδ10القرای
چاقی ناشری از مصررف چربری زيراد را كراهش مری دهرد
( .)59 ,57همچنین جذب چربی غذا را با مهرار هیردرولیز
آن مهار می كند ( .)31افزايش بتااكسیداسیون چربی ها و
افزايش مصرف انرژی ناشی از خاصیت ترموژنیک زنجبیرل
نیز می تواند وزن را كاهش داده و تركیرب بردن را بهبرود
ببخشد (.)35 ,30
مطالعات نشان داده اند كه زنجبیل بره عنروان يرک داروی
گیررراهی دارای خرررواص مشرررابه داروهرررای ضررردالتهابی
غیراستروئیدی( )NSAIDs00می باشد .زنجبیرل سراخت
پروستاگالندين ها را طی مهرار سیکلواكسریژناز 0و 5مهرار
می كند .زنجبیل همچنرین سراخت لکروترين را برا مهرار
 2لیپواكسیژناز مهار می كند .اين دو مسیر نشان می دهرد
كه زنجبیل دارای اثررات درمرانی بهترر و عروارض جرانبی
كمتری نسبت به  NSAIDsمی باشرد .عصراره زنجبیرل
 EV.EXT.77القای چندين ژن در پاس التهابی را مهار
می كند .اين ژن ها شامل ژن های كدكننده سیتوكین ها،
كموكین ها و آنزيم های سیکلواكسیژناز  5می باشد (.)33
 6دهیرردرو جینجرديررون ( )6DGيکرری از اجررزای مهررم
زنجبیررل دارای برخ ری خررواص دارويرری نظیررر ضرردتوموری،
ضد آترواسکلروزی می باشد 6DG .بره طرور قابرل تروجهی
القررای سرراخت IL6 ، TNFα ،IL1β ،COX2 ،iNOS
ماكروفاژهررررای مرررروش را برررره واسررررطه  LPSكرررراهش
می دهد (.)34

- Peroxisome proliferator-activated receptor δ

10
11

- Nonsteroidal anti-inflammatory drugs
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بررسی اثر روغن فرار زنجبیل روی مردل حیروانی كولیرت
نشان دادكه روغن زنجبیل بره مقردار  411-511 mgبره
ازای كیلوگرم وزن بدن ،شدت و شراخ زخرم را كراهش
می دهد و به طور موثر باعث كاهش عالئم كولیت در مدل
حیوانی میشود (.)32
زنجبیل و بهبود دیاب  :مطالعرات كارآزمرايی برالینی برا
بررسی اثر زنجبیل برر روی بیمرار ديرابتی نشران داد كره
زنجبیل باعث كاهش التهراب ()CRP12 ،IL6 ، TNFα
می شرود و از ايرن طريرق مری توانرد در تقلیرل خطررات
عرروارض مررزمن ناشرری از ديابررت مرروثر باشررد (.)37-36
همچنین مری توانرد باعرث كراهش معنری دار در سرطوح
تررری گلیسررريد و كلسررترول شررود و جهررت پیشررگیری از
بیماری های قلبی و عروقی موثر باشد ( )41 ,39
نتايج حاصل از مطالعات حیوانی نیز نشان داد كه زنجبیرل
می تواند باعث كاهش قند خون شرود ( .)43-41احتمراالا
فعالیت هیپوگلیسمیک و سرراير فعالیرت هررای دارويرری
زنجبیرررل توسرررط فنرررول هرررا ،تركیبررات پلرری فنررولی و
فالونوئیررد هررای موجررود در آن اسررت ( .)43همچنررین
زنجبیررررل از طريررق فعالیررررت آنتاگونیسررتی بررر ضررد
گیرنده های سروتونین و بلوكره كرردن آن هرا مری توانرد
سبب كاهش قنرد خررون شررود ( .)44 ,45مسریر ديگرر
احتمالی زنجبیل ،مهار فعالیرت آنزيم هرای گلوكوزيرداز و
آمیالز در روده و كاهش جذب گلوكز می باشد (.)46 ,42
زنجبیل می تواند اثرات درمانی بالقوه ای در درمان آسریب
مغزی ناشی از ديابت در مغز داشته باشد .نقش محرافظتی
زنجبیل در مغرز افرراد ديرابتی از طريرق كراهش اسرتر
اكسیداتیو ،آپپتوز و التهاب همراه می باشد .همچنین ايرن
مطالعه نشان داد زنجبیل باعث تعديل پاسر اسرتروگلیال
به صدمه ،كاهش بیان استیل كولین اسرتراز ( 03)AchEو
بهبود ساخت نرون می شود (.)48
زنجبیل و بهبود التهواب و درد مفاصول :مطالعرات برا
بررسی عصاره و پودر زنجبیل در بیمراران اسرتوو آرتريتری
نشرران داد كرره زنجبیررل در پیشررگیری و بهبررود التهرراب
12-C-reactive protein
13
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عنوان عامل ضدالتهابی برای محافظرت از پوسرت در برابرر
آسیب اشعه  VUBموثر باشرد Gingerol .و shogaol
موجود در زنجیبیل هايپرپالزی ،نفوذ لکوسیت ها و اتسراع
عروق خونی ناشی از القای  UVBرا در ناحیه درم تضعیف
می كند و پوست را محافظرت مری كنرد ( .)54همچنرین
 -6جینجرول میتواند باعث مهار مالنوژنز شود و از تیرگری
پوست جلوگیری كند (.)52

زنجبیل و بهبوود بیمواری کولیو  :در مطالعره ای برا

22
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همچنین زنجبیل می تواند در كاهش التهاب و درد ناشری
از ورزش های سنگین موثر باشد (.)22 ,46
زنجبیل در شیمی درمانی و درموان سوراان :برخری
اجررزای زنجبیررل نظیررر  6جینجرررول و  6پررارادول دارای
خاصیت ضدتومور و ضد تکثیرر مری باشرند ( .)26عصراره
زنجبیل از طريق مهار سیکلواكسیژناز،IL1β ، NFKB ،5
 IL6 ،IL8در كراهش التهراب گاسرتريک و پیشرگیری از
سرطان معده موثر می باشد (.)28
مطالعه ديگری با بررسی اثر زرومبون ( )ZERروی سلول
های كارسینوژنیک رت ها نشران داد كره  ZERاز طريرق
تنظیم كاهشی سیکلواكسریژناز 5و كراهش بیران و سرنتز
 NOبا تنظیم فعالیت  NFKBدر سلول هرای كشرت مری
تواند باعث مهار اثر كارسینوژن بر ريه و روده برزر طری
مکانیزم های تعديل كننده رشرد ،آپپتروز و التهراب شرود
( .)27كاهش  COX2و  PGE2در سرلول هرای مشرابه
ماكروفاژ رت به دنبال سرركوب مسریر سریگنالی ، NFKB
تهاجم سلول هرای سررطانی را تعرديل و مهرار مری كنرد.
همچنرررین شررروگوال باعرررث القرررای ژن ،NAD(P)H
اكسرریدوردوكتاز و هررم اكسرریژناز 0مرری شررود و میتوانررد

زنجبیل و مكانیزم عمل
در ارتباط با خرواص ضردالتهابی برالقوه عصراره زنجبیرل
نشرران داده شررده اسررت كرره فعالیررت  ،TNFα02بیرران
سیکلواكسرریژناز  5و لیپواكسرریژناز را در مطالعررات invitro
سینويال انسانی مهار می كند و از اين طريرق از متابولیسرم
اسید آراشیدونیک جلروگیری مری كنرد ( .)63 ,65بنرابراين
ممکن است اثرات ضدالتهابی زنجبیل از طريرق مهرار تولیرد
پروستاگالندين ها و لکوترين ها صورت گیرد (.)64
همچنررین نشرران داده شررده اسررت  gingerol-2و
 Shogaol-3موجود در زنجبیرل مری تواننرد بره عنروان
بلوكه كننرده هرای رسرپتورهای سرروتونینی عمرل كننرد
( )66 ,62و از ايررن طريررق آزاد شرردن مرراده ( Pواسررطه
التهررابی و درد) را محرردود كننررد .مطالعررات آزمايشررگاهی
همچنین نشان داده اند كه مهار گیرنده های سروتونینی با
كاهش  IL2 ،IL6 ، IL1 ،TNFαو پروسرتاگالندين هرا
همراه است (.)24
بررسی اثرات بیولوژيکی نانو ذرات نظیر اگرزوزوم مشرتق
شده از اين گیاه خوراكی روی سلول های پستانداران نشران
داد كه زنجبیل احتماال در القای بیان ژن ها برای سریتوكین
های ضدالتهابی ،آنتری اكسریدان هرا و فعرال كرردن مسریر
 Wntكرره برررای هموسررتاز بسرریار مهررم مرری باشررد و از
مکانیسم های اساسی تکثیر سلولی ،قطبیت سلولی و تعیین
سرنوشت سلولی طی تکوين جنینی مری باشرد ،نقرش دارد.
14

- Caspases activation
-Tumor Necrosis Factor
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مفاصل و كاهش درد در اين بیماران موثر مری باشرد (,47
 .)49نتررايج حاصررل از مطالعررات حیرروانی نیررز نشرران داد
زنجبیل با توجه به اثررات ضردالتهابی ،آنتری اكسریدانی و
ضد سروتونینی خرود ،مریتوانرد عالئرم مفصرلی را بهبرود
بخشد و در كاهش عوارض بیمراری مروثر باشرد .از جملره
مسرریرهای پیشررنهادی زنجبیررل ،خررواص تقلیرردی داروی
 ،NSAIDsو مهرررار مسررریر هرررای سیکلواكسررریژناز  5و
-2لیپواكسیژناز ،القرای  T-helper-2و سریتوكاين هرای
ضررردالتهابی نظیرررر  IL-4و  ،)20 ,21( IL-10افرررزايش
فعالیررت آنررزيم سوپراكسیدديسررموتاز و افررزايش سررطوح
گلوترررراتیون ( ،)25محرررردوديت آزاد شرررردن مرررراده P
(واسطه التهاب و درد) می باشد كره ( )23باعرث كراهش
فاكتورهای التهرابی نظیرر  IL2 ،IL6 ، IL1 ، TNFαو
پروسررتاگالندين هررا مرری شررود ( .)24زنجبیررل برره میررزان
 411-511mgبرره ازای كیلرروگرم وزن برردن ،بهتررر از
ايندومتاسین در كراهش درد ناشری از التهراب و اسرتر
اكسیداتیو موثر می باشد (.)25

كانديردای شریمی درمررانی و پیشرگیری از سررطان باشررد
(.)29
مکانیزم هرای ديگرر ضرد تکثیرر زنجبیرل شرامل رهرايی
سیتوكروم  ،Cفعال سازی كاسپاز  04و افزايش فراكتور 0
فعررال كننررده پروتورراز برره عنرروان مکررانیزم القررای آپپترروز
می باشد (.)61
 6جینجرول از طريق اثر بر مسیرهای بیولروژيکی مختلرف
نظیر آپپتوز ،تنظیم چرخه سلولی ،فعالیت سیتوتوكسریک
و مهررار آنژيرروژنز فعالیررت ضدسرررطانی خررود را اعمررال
می كند (.)60
زنجبیل دارای خاصیت ضد اعتیادآور بالقوه در برابر مصرف
مزمن مورفین می باشد (.)47

25
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نتیجه گیری:
زنجبیل به علت داشتن مواد موثره خود نظیرر جینجررول
و ، ...فالونوئیدها می تواند از طريق مکانیزم هرای مختلرف
ضدالتهابی خرود در درمران انرواع بیمراری هرای مرزمن و
التهابی نظیر كبد چرب ،آسم ،سررطان ،آرتريرت و ...مروثر
باشد.

زنجبیل از طريق تغییرات هورمونی و كاهش سطوح براالی
 T4و لپتررین ،مهررار بیرران سرریتوكین هررا و كمرروكین هررا
(،)86گونه فعال اكسیژن ،)ROS(08كراهش تکثیرر برالقوه

16

- diphenylpicrylhydrazyl
- reactive oxygen species
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زنجبیل همچنین بیان ژن های آنزيم های آنتری اكسریدانی
نظیر هم اكسیژناز و سیتوكین های ضدالتهابی نظیرر IL10
را تقويت می كند (.)68
عصررررراره زنجبیرررررل تولیرررررد IL1β ،TNFα ،IL12
(سررریتوكین هرررای التهرررابی) RANTES ،و MCP-1
(كموكین های التهرابی) را در  LPSماكروفاژهرای تحريرک
شده مهار میكند .همچنین با تنظیم كاهشی ماكروفاژهرای
ارائه كننده آنتی ژن ها و مهار فعالیت آن ها به صرورت غیرر
مستقیم باعث كراهش قابرل تروجهی در رشرد سرلول هرای
 Tمی شود (.)67 ,34 ,53
روغن زنجبیل همچنین سوپراكسید ،دی فنیرل پیکريرل
هیرردرازيل ،)DPH(06راديکررال هررای هیدروكسرریل را پررا
سازی می كند و پراكسیداسیون لیپید در  in vitroرا مهرار
مرری كنررد .تجررويز دهررانی روغررن آن نیررز افررزايش در
سوپراكسیدديسررموتاز ،گلوترراتیون و گلوترراتیون ردوكترراز را
نشان داده است (.)69
زنجبیل در بیماری های التهرابی مرزمن مروثر مری باشرد.
 6شوگوال و جینجراديرون از طريرق مهرار تولیرد  NOدر
مهار فعالیت ماكروفاژ و كاهش التهاب مرزمن و حراد مروثر
می باشد ( -6 .)81شوگوال به طور معنی دار تولیرد ،NO
 ،TNFα ،IL1βرا از  LPSفعال كننده ماكروفاژها مهرار
میکند .در واق بافرت هردف اثررات ضردالتهابی شروگوال،
ماكروفاژها می باشند ( 6 .)80شوگوال همچنین با كراهش
سطوح بتا گلوكورونیداز و الكتات دهیدروژناز دارای اثررات
قرروی ضرردالتهابی در مطالعررات  in vitroو in vivo
می باشد (.)85
زنجبیل می تواند باعث مهار آنزيم سیلکواكسیژناز  5شرود
و خاصیت ضدالتهابی زنجبیل را تقويت كند (.)83
زينجرول و جینجرول  01همچنین از طريق افزايش بیران
 PPARSو مهار فاكتور ترجمره پریش التهرابی NF-kB
دارای اثررررررررات ضررررررردالتهابی و ضرررررررداتوايمیونی
می باشد (.)82 ,84

ژن های آنتی آپپتوپیک و مهار تقويرت تومرور در كراهش
بیماری های التهابی موثر باشد (.)88 ,33
زنجبیل همچنین باعث كاهش معنی دار در تکثیر و تعداد
لنفوسیت هرای  Tكمکری ،مهرار ترشر  IL1آلفرا شرده،
بنابراين میتواند در درمان بیماری های اتو ايمیون و مزمن
موثر باشد (.)87
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جدول :0جدول نتايج مطالعات به تفکیک

مطالعه

رفرانس

زمان

58

01هفته

كارآزمايی بالینی روی 35مرد چاق در  4گروه با
0گرم پودر زنجبیل

30

5ماه

كارآزمايی بالینی روی64بیمار ديابتی

كاهش سطوح hs-CRP ،IL-6 ،TNF-α

()34-35

3ماه

كارآزمايی بالینی روی81بیمار ديابتی

كاهش سطوح  ، hs-CRP ،IL-6 ،TNF-αقند خون ،پروستاگالندين
 E2پالسما

32

5ماه

كارآزمايی بالینی روی 64بیمار ديابتی با 5گرم
پودر زنجبیل

كاهش سطوح انسولینHOMA ،TG ،LDL ،

40

............

كارآزمايی بالینی .تزريق5گرم زنجبیل/پالسبو
47-54ساعت بعد از ورزش و اندازه گیری شدت
درد 42دقیقه قبل و بعد از تزريق

عدم كاهش معنی دار شدت درد

انسانی

دوز و روش کار
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نوع

شماره

مدت

اثر مشاهده شده
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كاهش ائوزينوفیل ها در سرم

03

..........

تزريق داخل صفاقی6/جینجرول /موش با التهاب
ريه

كاهش سطوح ائوتاكسین IL-4, IL-5 ،در ريه

04

8روز

درمان با  mg/kg211عصاره اتانول و mg/kg
 851ريزوم زنجبیل و بررسی سطوح بیان
 mRNAو TH2

كاهش هايپرپالزی در سلول های گابلت ،كاهش التهاب مسیرهای هوايی.
كاهش ائوزينوفیل ها و نوتروفیل ها در  BALFو ائوزينوفیل ها در خون

06

8روز

بررسی دهانی جینجرول در موش های نفروپاتی/
بررسی دوزهای05,2 ،6,52 mg/kgو 52

بهبود در پارامترهای كاركرد كلیه و پراكسیداسیون لیپیدی و استر
نیتروساتیو  ،افزايش در سط گلوتاتیون ( )GSHو كاهش سوپراكسید
ديسموتاز فعالیت ()SOD
كاهش قابل توجهی در  mRNAژن رونويسی IFN ،IL-2 ،TNF-α

حیوانی
08

 2هفته

بررسی عصاره الکلی زنجبیل ،روزانه از طريق
گاواژ  50 mg/kgدر موش های با آسیب كلیوی

07

 3روز

دوز دهانی زنجبیل خشک 100,
 1000 mg/kgروی موش های با آسیب
كبدی

09

 6هفته

عصاره الکلی زنجبیل با دوز 400 mg/kgروی
موش های با رژيم پرچرب

مهار التهاب كبدی ،كاهش بیان ژن سیتوكان كبدی و كاهش NF-κB

36

 51روز

دوز دهانی  200 mg/kgعصاره الکلی زنجبیل
در موش های ديابتی

كاهش سطوح TBARS07

38

8روز

دوز  500 mg/kgعصاره آبی زنجبیل روی
موش های ديابتی

كاهش سطوح گلوكز ،كلسترول و تری گلیسريد

45

7-6-4
هفته

دريافت دوز 500 mg/kg/dayزنجبیل روی موش

كاهش  ،TNF-α،iNOSو اثرات محافظتی روی سلول های مغزی موش

های ديابتی و بررسی سط سلول های مغزی

های ديابتی

43

..........

48

57روز

23

08هفته

دريافت دوز

 25, 50 and 100 mg/kgزنجبیل 53

دقیقه قبل از تزریق مورفین

بررسی اثر محافظتی زنجبیل و زردچوبه در
مقايسه با ايندومتاسین در موش های آرتريتی
در 72موش

دوز 100, 250 or 500 ppm

كاهش قابل توجهی در ،IL-6 ،TNF-α

كاهش قابل توجهی در

(PAI)-1

COX-2 ، iNOS،LPS ،IL-6 ،IFN-γ

زنجبیل دارای خاصیت ضداعتیادی در برابر مورفین تزريقی در بیماران
مزمن
كاهش شدت التهاب ،وزن و  CRPدر گروه زنجبیل

مهار تکثیر و القای اپپتوز،مهار NFkappaBوHO-1

thiobarbituric acid reactive substances
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..........

تزريق داخل صفاقی زيرمبون/موش آسمی

25

مروری بر اثر زنجبیل در التهاب

02

..........

تزريق جداگانه 6،7،01جینجرول و
6شوگوال()311-011 μM

50

..........

بررسی مهاری زنجبیل روی سلول های
آستروسیت مقابل LPSايجاد كننده التهاب

53

..........

سلول های میکروگلیال موش

مهار ترجمه ژن های التهابی طی كاهش مسیرهای سیگنالیNF-
kappaBو MAPK

54

..........

بررسی عصاره آبی زنجبیل و جینجرول در مقابل
آسیب اشعه  UVدر سلول های كراتونوسیت
دست

كاهش هايپرپالزی القا شده  ،UVBفیلتراسیون لوكوسیت ها و تقلیل
عروق خونی در آن ناحیه و كاهش التهاب

52

..........

59

..........

اسپتروفتومتری
بررسی اثر 6دهیدروكسی جینجرون روی سلول
های RAW 264.7

مهار سیتوكین های پیش التهابی ،كاهش

سطوحNF-kB ،COX-2 ،iNOS

مهار فعالیت تیروزيناز و كاهش مقدار مالنین به صورت وابسته به دوز ،مهار
مالنوژنزيز،
كاهش قابل توجه در TNF-α ،IL-6 ،IL-1β ،COX-2 ،iNOS

سلولی
31

..........

اثر روغن زنجبیل با دوز های 200, 100,و
400 mg/kgروی سلول های موش كولیتی

63

..........

ماكروفاژ تحريک شده با  LPSدر حضور و عدم
حضور زنجبیل

66

..........

69

..........

80

..........

ماكروفاژ تحريک شده با  LPSدر حضور و عدم
حضور زنجبیل با دوزهای 2 microM, 10

كاهش عالئم كولیت به صورت وابسته به دوز
مهار سیتوكین ها و كموكین های پیش التهابی نظیرIL-12, TNF-
alpha, IL-1betaوRANTES, MCP-1

مهار تولید

NO, IL-1beta , TNF-alpha

microM and 20 microM

بررسی زينجرول در رت های 50ماهه با دوز 2
 or 8 mg/kg/dayبه مدت 01روز و سپا
بررسی سلولی
بررسی اجزای زنجبیل روی سلول های سینوويال
انسانی با دوز 100 microg/Mlو تحريک با

افزايش فعالیت  HNF-4و  PPARو كاهش فعالیت NF-kappaB

كاهش بیان كموكین های التهابی

 TNF-alphaبه مدت 1ساعت
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Abstract
Background: Today Ginger in fresh and dried form is used as a spice around the world. In
the past, Ginger in the treatment of various diseases, including arthritis, neurological diseases,
inflammation, asthma, stroke, insomnia, diabetes and so on was consumed. It seems that
Ginger can reduce inflammation in this disease.
Materials and Methods: We searched in PubMed database until 2015, using the following
keywords: inflammation and Ginger, and so 78 clinical trials, animal and human studies were
included in this investigation.
Results: Ginger extract with the antioxidant and anti-inflammatory ingredients such as 6
Gingerols, 6-Shogoals, Zhingerol, and etc can reduces inflammatory factors such as
inflammatory cytokines and chemokines through their effects on inflammatory, antioxidant,
and serotonin mechanisms, reducing enzyme antioxidant and useful in reducing inflammatory
disease and its complications, and treatment.
Conclusions: Ginger can be useful in the treatment of inflammatory chronic diseases such as
Fatty Liver, Asthma, Cancer and Arthritis through anti-inflammatory and antioxidative
mechanisms.
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