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، خونریزيزنجبیل، طب سنتی :هاي کلیدي اژهو

  و هدف هزمین
 Complementary and]جایگزین طب مکمل و

Alternative Medicine (CAM)] هاي به مجموعه روش
طی سه دهه اخیر . شوددرمانی غیر از طب جدید اطالق می

رو به  طب مکمل و جایگزین در همه کشورها استفاده از
درمانی  هايروشطب سنتی ایرانی بخشی از  1.استازدیاد 

ها بقه طوالنی طی قرنمنابع غنی و سا طب مکمل است که با

  :چکیده
در متون معتبر طب . شوداي در طب مکمل استفاده میطور گستردهزنجبیل گیاهی است که با توجه به خواص متعدد درمانی به 

را براي مصرف ... جدید و طب مکمل خواصی از قبیل ضد تهوع و استفراغ، ضد التهابی، تسکین درد، ضد میگرن، تقویت حافظه و 
هاي دارویی گیاهی رت فرآوردهدر صورتی که بیمار به دلیل عادات غذایی و یا به صو. انداین گیاه به صورت خوراکی ذکر کرده

تواند عوارض و آثار بالقوه قبل از اعمال جراحی و بیهوشی به میزان مشخصی از این گیاه به صورت خوراکی مصرف کرده باشد، می
نیز در این مطالعه نحوه عملکرد و اثرات جانبی و . مهمی مانند تشدید خونریزي و ضد دردي در زمان بیهوشی یا جراحی داشته باشد

با توجه به متون اي که پزشکان جراح و بیهوشی در رابطه با این گیاه و این دو اقدام مهم پزشکی باید بدانند، نکات هشدار دهنده
  .مورد بررسی قرار گرفته است  مجالت معتبرطب جدید و مقاالت چاپ شده در گیاهان دارویی معتبر طب سنتی ایران، 

mailto:aajafari41@gmail.com
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طی یک  6-2.مورد استفاده و در حال حاضر نیز کاربري دارد
 8/33، 1991مطالعه که در کشور آمریکا انجام شد در سال 

یعنی حدود هفت سال بعد از  1997درصد مردم و در سال 
و این  کردنددرصد از مردم از آن استفاده می 1/42آن، 

رایش بیشتر مردم کشور موضوع حاکی از رشد روزافزون و گ
 ممالکدر سایر . است طب مکمل و جایگزین در به کارگیري

اعم از پیشرفته و در حال توسعه نیز این مطلب بسیار مورد 
گیاهان از هزاران سال قبل، اساس درمان  6-3.باشدتوجه می

هاي طب مکمل و سنتی بوده و تا به امروز در سیستم
از این نعمت طبیعی مورد  همچنان با تولید داروهاي مختلف

زنجبیل یک گیاه خوراکی است  13-7.باشنداستفاده بشر می
  .هاي مختلف کاربرد داردکه از دیرباز براي درمان بیماري

  هاي گیاه شناسیویژگی
هاي بنفش با نام  زنجبیل از گیاه زرد رنگ داراي رگه

اگرچه معموالً از . آید بدست می Zingiber Officinale علمی
شود ولی در اصل  نجبیل به عنوان ریشه آن گیاه نام برده میز

قسمت مورد استفاده گیاه ساقه متورم شده زیرزمینی آن 
اي ساقه زیر زمینی آن ضخیم، غده .نام دارد ریزوم است که

متر سانتی 100تا  20دار، ناصاف بوده و به میزان شکل، گره
   14.)1 تصویر(کند رشد می

  

  الف 1تصویر 
  

  
 الف و ب ـ گیاه زنجبیل 1تصویر 

  ترکیبات شیمیایی
ور ترکیبات شیمیایی زنجبیل در مطالعات مختلف به ط

ها، این ترکیبات شامل روغن. اي شناخته شده استگسترده
ها، آلکالوئیدها، ها، پروتئینترکیبات فنلی، کربوهیدرات

ها ها و تاننگلیکوزیدها، استروئیدها، ترپنوئیدها، ساپونین
   19- 17.هستند که نقش مهمی در خواص طبی این گیاه دارند

  هاخواص زنجبیل در بیماري
 شدهطب سنتی و شواهد علمی ثابت بر اساس متون 

ضد : از جمله 6-2،زنجبیل خواص درمـانی متعدد دارداست که 
 14،هاکاهش التهاب به ویژه در استئوآرتریت 13،تهوع
 16،کننده ایمنی بدنتنظیم 15،ري از ابتال به سرطانـپیشگی

و  19وزـد آپوپتـض 18،ابـضد الته 17،ورـل تومـضد تشکی
نین این ماده آنتی اکسیدانی قوي است همچ 20.ضد استفراغ

هاي آزاد هاي رادیکالتـتواند از تولید و فعالیو می
  24-20.جلوگیري کند

با توجه به این که زنجبیل از جمله گیاهانی است که در 
دهنده غذا و یا ادویه و طعم عنوانحال حاضر به 

کاربردهاي . شودخوشبوکننده مواد غذایی استفاده می
ن از گذشته در متون طب سنتی ایران شناخته شده درمانی آ

  . بود
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و  22زایش خونریزيـقات جدید آثار افـبر اساس تحقی
دیده شده است که با توجه  24و التهاب و ضد درد 23ضد انعقاد

توان به نقش مهم آن در بیهوشی و به تمامی این موارد می
 است، مصرف کرده ها در مواردي که بیمار این ماده راجراحی

  .اشاره کرد

  ها واد و روشـم
طی این مطالعه زنجبیل در تعدادي از کتب معتبر طب 

و کتب طب جدید، تعداد قابل توجهی از  6-2سنتی ایرانی
در کلیه این . مقاالت معتبر، مورد بررسی قرار گرفته است

منابع آثار و عوارض زنجبیل با توجه به تداخل آن در جراحی 
  دار دوز به کار رفته زنجبیل که و بیهوشی، همچنین مق

عارضه در بیماران جراحی یا  ثار مفید یاآتواند باعث ایجاد می
نتایج به  مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و ،بیهوشی شود

  . صورت خالصه گزارش شده است

  ها یافته
  اثرات ضد تهوع و استفراغ

در مطالعات گوناگونی ثابت شده است که زنجبیل داراي 
تواند از دل حتی می. باشدیت ضد تهوع و استفراغ میخاص
چرخش و حرکات غیرعادي هواپیما  هاي ناشی ازخوردگیبهم

مطالعاتی دیگري نیز  25.جلوگیري کند... و کشتی و اتومبیل و 
  بیماري کننده ریشه زنجبیل در به منظور اثر پیشگیري

یک انجام شده و نشان داده شده است که مصرف  دریا زدگی
در  زدگی بیماري دریاگرم زنجبیل ممکن است از شدت 

  26.سفرهاي نیروي دریایی بکاهد

 در برخی مطالعات اثر ضد تهوع زنجبیل را از طریق اثر
  همچنین ماده .دهنداي نسبت میبر گازهاي روده

 6- Gingesulfonic Acid  که از ریشه زنجبیل استخراج شده
بر  Hcl/ethanolالقاي  معده ناشی از است بر روي ضایعات

  27.ثر استؤروي موش م

اي در زمینه آثار با وجودي که مطالعات بسیار گسترده
به دلیل  انجام شده است، ولی مفید زنجبیل بر روي استفراغ 

. عارضه بودن آن مورد سوال استهاي متناقض بییافته
راغی این ماده ـمکانیسم دقیق زنجبیل در اثر ضداستف

 هايگیرندهشود گرچه گفته می .یستچندان مشخص ن
 نیز بر سیستم گوارشی و عصبی کند ورا مهار می سرتونین

  28.مرکزي در این رابطه اثر مستقیم دارد

هاي باردار تهوع و استفراغ دوران یکی از مشکالت خانم
هاست که از زنجبیل براي تسکین این بارداري است و سال

 ،اي نشان داده استلعهیک مطا 29. شودمی استفادهعوارض 
هاي باردار کم هاي غذایی در خانمکه مقدار مصرف مکمل

بوده ولی مصرف زنجبیل براي کاهش تهوع بارداري توصیه 
سایر مطالعاتی که بصورت همراه با گروه کنترل  30.شده است

  نشان داده که مصرف زنجبیل  ،پالسبو انجام شده است
 31.اغ دوران بارداري استثر براي تهوع و استفرؤو مخطر بی

انجام شده اتفاقی بصورت مطالعات دیگري که بر اساس 
ها گرچه اثر زنجبیل نسبت به سایر درمان ،گردیدپیشنهاد 

در درمان تهوع چندان قابل توجه نیست، ولی میزان مصرف 
  32.باشدکم و بدون عوارض جانبی می ن بسیارآ

ده کپسول کنندر مطالعه دیگري بین دو گروه دریافت
که آنهایی  گردیدمشخص  ،زنجبیل و پالسبو انجام شده است

کنند تهوع و استفراغ گرم زنجبیل دریافت می میلی 250که 
   33.دارند ،ندردککه پالسبو دریافت  کمتري نسبت به آنان

در مطالعات دیگري اثر ضد تهوع و استفراغ زنجبیل با 
دهد که هر می مطالعات نشان. مقایسه شده است B6ویتامین 

دو کنترل  در یک مطالعه بصورت 34.ثرندؤم دو به یک اندازه
زنان باردار به دو گروه تقسیم  اتفاقی،نیز بصورت سویه کور 

 25گروه بعدي  و گرم زنجبیلمیلی 650یک گروه . شدند
سه بار در روز به مدت سه روز دریافت  B6گرم ویتامین میلی
و با حداقل عوارض جانبی  ثرترؤم زنجبیل حقیقتاً. کردند

  35.بود

  بین دو گروه  اتفاقیمطالعه دیگري که بصورت 
به  B6گرم در روز و ویتامین  1کننده زنجبیل و با دوز دریافت
نشان داده که  ،گرم در روز انجام شده است میلی 40مقدار 

کننده زنجبیل استفراغ در گروه دریافت تهوع و بطور بارز
  36.است B6کننده ویتامین کمتر از گروه دریافت

در تحقیقات دیگري کاهش اثرات ضد تهوع و استفراغ 
در  38و37.درمانی به اثبات رسیده است شیمیزنجبیل در 

پیشنهاد شده  ،انجام شده است 1993در سال  کهاي مطالعه
که از اثر ضد تهوع و استفراغ زنجبیل به عنوان پروفیالکسی 

مطالعات متعددي در  39.ودقبل از اعمال جراحی استفاده ش
ثر بودن زنجبیل براي اعمال الپاراسکوپی ژنیکولوژي انجام ؤم

 4- 2بیمارانی که یک گرم زنجبیل بخصوص  .شده است
ساعت قبل از این اقدام درمانی دریافت کردند تهوع و 

   40.استفراغ کمتري داشتند
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بیمار انجام شد که در  60بعد از آن مطالعه دیگري روي 
گرم زنجبیل و پالسبو یک ساعت  3کننده ه دریافتدو گرو

گرچه میزان تهوع در . قرار گرفتند اقدام درمانیقبل از این 
بود ولی  کننده زنجبیل کمتر از گروه دارو نماگروه دریافت

   41.میزان استفراغ تفاوتی نداشت

  اثرات زنجبیل بر خونریزي و انعقاد خون
ک مطالعه بر روي در رابطه با اثر زنجبیل بر خون، ی

هاي حیوانی اثر ضد پالکت و کاهش فشار خون را نشان نمونه
اد شده است که موقع ـات پیشنهـدر برخی مطالع 42.دهدمی

هاي گیاهی مشابه احتیاط مصرف زنجبیل و سایر فرآورده
ها بوده ونریزي به دنبال جراحیـشود و علت آن افزایش خ

ي ضد انعقاد مثل راه داروهاـبه خصوص اگر هم 43.است
دهد ه نشان میـاگر چه یک مطالع 44.وارفارین مصرف شود

ار خون و تعداد ضربان قلب ـچ اثري روي فشـکه زنجبیل هی
ورهاي انعقادي ندارد و هیچ تداخلی هم با داروهاي ـو فاکت

  45.ضد انعقاد مثل وارفارین ندارد
مصرف همزمان زنجبیل با برخی داروها از قبیل 

ممکن است باعث کاهش سرعت انعقاد و افزایش نیفدیپین 
مصرف  ،مطالعه مشخص شد در یک. خطر خونریزي شود

 در تشدید کنندهخوراکی زنجبیل و نیفدیپین با هم اثر 
مطالعات دیگري نشان  46.جلوگیري از تجمع پالکتی دارند

داده است که زنجبیل هیچ اثري بر روي اثرات ضد انعقادي 
اي حیوانی گزارش در مطالعه 47 .الم نداردوارفارین در افراد س

شده است که عصاره زنجبیل باعث کاهش فشار خون وابسته 
  48.به دوز دارو شده است

هاي انجام شده مصرف هم زمان زنجبیل با طبق بررسی
تعدادي از داروها مثل وراپامیل، نیفدیپین، فلودیپین، 

ار خون باعث کاهش فش ،آملودیپین و ایزرادیپین ممکن است
  49.هاي غیر طبیعی در قلب شودو ایجاد ضربان

زنجبیل اجزایی دارد که به عنوان یک ماده مهارکننده 
بدون اینکه عوارض  ،شودسازي پالکت شناخته میفعال

البته نسبت به آسپرین . جانبی بالقوه آسپرین را داشته باشد
از این اثر در درمان . قدرت کمتري در اثر ضد پالکتی دارد

مطالعات بعدي  50.شودهاي کرونري قلب استفاده میبیماري
گزارش شده  51.دارد فیبریننشان داد که زنجبیل اثر ضد 

هاي کننده کانالیک داروي بلوك Ginger Anipineکه  است
. ها داردکلسیمی است اثر سینرژیستیکی روي تجمع پالکت

و  دو گروه افراد شامل افراد داوطلب سالم این اثرات در
  52.بیماران فشار خونی انجام شده است

  اثر زنجبیل بر درد 
. زنجبیل آثار شناخته شده ضد درد و ضد التهاب دارد 

مصرف طوالنی مدت داروهایی چون مورفین که یک داروي 
مت باعث وابستگی به آن و در نتیجه مقاو ،است ضد درد

 بر اساس مطالعه انجام. شودمی دارویی و کاهش اثرات دارو
مصرف زنجبیل بطور کامل از این  شده بر نمونه حیوانی،

  81-79.کندجلوگیري می داروئی مقاومت
ارانی که ارتریت ـورم در بیمـن درد و تـتسکی

توسط  ،دارند روماتویید، اوستئوارتریت یا ناراحتی عضالنی
برخی از صاحبنظران مصرف  .زنجبیل گزارش شده است

کمل غذایی بین سه ماه تا خوراکی پودر زنجبیل به عنوان م
عالوه بر تسکین  53.انددو سال در این بیماران توصیه کرده

میلی گرم زنجبیل با  250مصرف کپسول  درد ارتریت،
گرم مفنامیک اسید باعث اثر ضد التهابی و میلی 250کپسول 

 400همچنین این میزان زنجبیل با  .شودباه یک میزان می
ین درد دیسمنوره اولیه در گرم ایبوبروفن در تسکمیلی
اما در مطالعه دیگري ثابت شده است که  54.است ها برابرخانم

گرم زنجبیل نیم ساعت قبل از ورزش اثري بر درد  2مصرف 
  55.ندارد چهار سر رانیماهیچه 

  ایمنی و عوارض زنجبیل
  اي به عنوان ادویه استفاده زنجبیل به طور گسترده

ي آمریکا زنجبیل را به عنوان سازمان غذا و دارو. شودمی
یک ماده افزودنی به غذا شناخته است که ایمن و مورد 

نیز زنجبیل را به  شوراي سالمت در اروپا 56.باشداطمینان می
که  دهنده غذایی معرفی کرده استعنوان یک منبع طعم

تعدادي از مطالعات . تواند به مقدار کم به غذا اضافه شودمی
عصاره زنجبیل حاوي مواد نوروتوکسیک  اولیه نشان داد که

  بعضی از مطالعات نیز نشان داد که زنجبیل  57.باشدمی
هاي توسط موش mg/kg 1000دوز  58.حاوي مواد موتاژن است

مطالعات دیگري این  در .باردار به خوبی تحمل شده است
 و mg/kg 500 ،1000  ماده بصورت گاواژ با دوزهاي متفاوت

نتایج  هاي نر و ماده داده شده وروز به موش 35به مدت  2000
اختالالت رفتاري و رشد در این حیوانات دیده  ،نشان داد

دهد که مصرف در مجموع مطالعات نشان می 59.نشده است
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در مواردي حداقل عوارض  وخطر بی زنجبیل خوراکی معموالً
  59.را دارد

  دوز آنها سایر کاربردهاي زنجبیل و
خ و معرق و ـد نفـوان یک ماده ضـبه عن لـزنجبیاز 

همچنین . ضد اسپاسم دستگاه گوارش استفاده شده است
 .رودبکار می سوء هاضمهبراي کنترل دردهاي کولیکی روده و 

گرم  2- 1توصیه شده به منظور اثر ضد تهوع، ریزوم ان با دوز 
گرم دو یا  5/0دقیقه قبل از مسافرت مصرف شود و یا  30

   61و60.استفاده شودچهار بار در روز 
کننده سیستم اثر تحریک Zingiber Officinaleریشه 

ها و همچنین ریزوم آن اثرات مهار تجمع پالکت 62.دارد ایمنی
 63.کسیدان، ضد سرطان، ضد دیابت داردضد میکروبی، آنتی ا

و  Shagolبه خصوص انواع (دوز خوراکی توصیه شده آن 
Gingerol( ضد تهوعاثر  جهت mg/kg 100 عصاره  .باشدمی

به  200و  mg/kg 25 ،50 ،100اتانولی یا استونی زنجبیل با دوز 
 mg/kg 2 آب زنجبیل به مقدار. توصیه شده است منظوراین 

روغن زنجبیل اثرات ضد التهابی  64.همین اثر را دارد 4و 
روز باعث کاهش بارزي  26به مدت  mg/kg 33 مقدار. دارد

میکروب میکوباکتریوم توبرکلوزیس در تورم ناشی از تزریق 
گزارش شده است که مصرف در یک بررسی  65.شودمرده می
گرم میلی 100گرم ریشه زنجبیل پودر شده از  8/1خوراکی 

هایی مبنی بر اثرات گزارش 66.ثرتر استؤدیمن هیدرینات م
دردهاي میگرنی  مفید آن به عنوان پروفیالکسی در سر

اثر ممکن است با مهار تولید مکانیسم این . وجود دارد
 هاي آزاد تشکیل شده درترومبوکسان و یا مهار رادیکال

   81-67.باشد مربوط اسیدآراشیدونیک  تولید

  گیـري و نتیجه بحث
در صورتی که بیمار به دلیل عادات غذایی و یا به صورت 

هاي دارویی گیاهی قبل از اعمال جراحی و بیهوشی فرآورده
تواند آثار و عوارضی در زمان باشد، می زنجبیل مصرف کرده

بیشتر مطالعات نشان  .ها داشته باشدوشی یا جراحیـبیه
داده است که زنجبیل اثر ضد تهوع و استفراغ دارد که البته 

ها در بروز این اثر مهم رف آن قبل از جراحیـمقدار مص
 . است

از جمله عوارض مهم و بالقوه این داروي گیاهی افزایش 
 و با داروهایی چون وارفارینتشدید کننده زي و اثر خونری

در صورت مصرف  ،شودبنابراین توصیه می. رین استـسپآ
هاي هم زمان زنجبیل با این داروها قبل از جراحی تست

ام شود و در صورت نیاز دوز این داروها ضد ـانعقادي انج
رچه بعضی مطالعات نتایج متناقضی هم ـگ(تنظیم شود 

ن برخی مطالعات کاهش فشار خون و ـهمچنی .)اندداشته
هاي غیرطبیعی قلب را در نمونه افزایش احتمال ضربان
شود که مطالعات لذا توصیه می. تـحیوانی نشان داده اس

هاي انسانی در رابطه با این دو موضوع ونهـبیشتري بر روي نم
  .انجام شود

کننده زنجبیل بر روي مقاومت مورفین اثر محافظت
  اعتیادتواند براي بیمارانی که مبتال به اال میاحتم
زیرا مصرف داروهاي ضد درد در این . مفید باشد ،باشندمی

بیماران به هنگام بیهوشی به دلیل وابستگی به داروهایی 
ضد چون مورفین و سایر مخدرها، باعث کاهش اثر داروهاي 

ته الب ،افزایدقراریشان را میشود و میزان درد و بیمی درد
  . این موضوع نیاز به بررسی و مطالعات تکمیلی دارد
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Abstract: 
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Ginger is a plant widely used in complementary medicine because of its various therapeutic properties. 

In recent medical and compelimentary medicine textbooks, it has been stated that the oral form of ginger is 
antiemetic, prevents vomiting and motion sickness, is used as an analgesic and anti-inflammatory, and 
enhances the memory. If the patients had used specific amounts of ginger or its products routinely before 
surgery and anesthesia, it could have consequences such as increased bleeding and analgesic effects during 
surgery and anesthesia. In this Study, we assessed the side effects and warnings surgeons and 
anesthesiologists had stated as interactions of this plant considering reputed Iranian’s traditional and new 
medicine and papers that texts published in the different Database.  
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