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Abstract
Introduction: The ginger rhizome has been widely used in traditional medicine for treatment of gastrointestinal
diseases. In the present study the effect of ginger alcoholic extract on mechanical activity of isolated jejunum of male
rats and also its interaction with cholinergic, adrenergic and Nitrergic systems were investigated.
Methods: Seven adult male Wistar rats were anesthetized by ethyl ether, their abdomen opened, and jejunum
dissected and divided into 1 cm strips. The strips were divided to experimental and control groups, and placed in organ
baths containing oxygenated, 37˚C, pH=7.4 Tyrode’s solution connected to a force transducer which was linked to AD
Instrument power lab. In the experimental group, 0.475 mg/mL alcoholic ginger extract and in the control group solvent
was added to the organ bath. Then mechanical activity of the strips in each group was recorded before and after
administration of acetyl choline (as cholinergic agonist), phenylephrine (as α-adrenergic agonist), isoproterenol (as βadrenergic agonist), propranolol (as β-adrenergic antagonist) and L-NAME (as nitric oxide synthase blocker). Data
were statistically analyzed using SPSS and independent-sample t-test at P≤0.05 as significance level.
Results: A significant (p<0.05) decrease in mechanical activity was found after administration of alcoholic ginger
extract compared with the control group, which was not reversed after acetyl choline administration. Also, no change
was detected after administration of phenylephrine, isoproterenol, propranolol and L-NAME.
Conclusion: This study showed that alcoholic extract of ginger has modifying effect on intestinal motility that is
partly related to the cholinergic system and possibly independent of the adrenergic and nitrergic systems.
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فعالیت مکانیکی بافت ژژنوم ایزوله در موش صحرایی نر
3

سارا قریب ،1امین ا ...بهاءالدینی ،*2جعفر وطن پرست ،2محمود رضا معین
 .1واحد بین الملل دانشگاه شیراز ،شیراز
 .2گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم ،دانشگاه شیراز ،شیراز
 .3گروه فارماکوگنوزی ،دانشکده داروسازی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز
پذیرش 24 :دی 93

دریافت 21 :شهریور 93

چكيده
مقدمه :ریشه زنجبیل در طب سنتی برای درمان بیماریهای گوارشی کاربرد فراوانی داشته است .در مطالعه حاضر تاثیر عصاره الکلیی زنجبییل بیر فعالییت مکیانیکی بافیت
ژژنوم ایزوله رت و برهمکنش آن با سیستمهای کولینرژیک ،آدرنرژیک و سیستم نیتررژیک مورد بررسی قرار گرفت.
روش ها 7 :سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار ابتدا بوسیله اتر بیهوش شدند ،بافت ژژنوم آنها جدا و به قطعات  1سانتیمتری تقسییم شیدند .ایین قطعیات بیه دو گیروه
آزمایش و شاهد تقسیم شدند و به حمام بافتی حاوی محلول تیرود اکسیژنه منتقل شدند ،سپس فعالیت مکانیکی آنها بوسیله ترانسدیوسر مرتبط به سیستم پاورلب و بریید آمپلیی
فایر ثبت گردید .در گروه آزمایش ،عصاره الکلی زنجبیل با غلظت  0/475میلی گرم بر میلی لیتر ،به حمام بافتی اضافه شد و در گروه شاهد حالل عصیاره نییز در شیرایط یکسیان
اضافه گردید .سپس فعالیت مکانیکی بافت در هرکدام از گروهها در حضور و عدم حضور داروهای استیل کولین بعنوان آگونیسیت رسیپتورهای موسیکارینی و فنییل افیرین بعنیوان
آگونیست رسپتور های آلفا آدرنرژیک و پروپرانولول بعنوان آنتاگونیست رسپتورهای بتا آدرنرژیک و ایزو پروترنول بعنوان آگونیست رسپتورهای بتا آدرنرژیک و  L-NAMEبعنیوان
مهارگر آنزیم نیتریک اکساید سنتاز ثبت گردید .دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSبا روش آماری تی مستقل با در نظر گرفتن سطح معنیداری  0/05مورد تجزیه و تحلیل قیرار
گرفت.
يافته ها :در حضور عصاره الکلی زنجبیل ،فعالیت مکانیکی بافت در گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد بطور معنیداری کاهش یافیت ( ،) p≤0/05همچنیین کیاهش معنیی
داری در فعالیت مکانیکی بافت در گروه آزمایش در حضور عصاره و استیل کولین ،فنیل افرین و ایزو پروترنول در مقایسه با گروه کنترل مشاهده گردید.
نتيجه گيري :این تحقیق نشان داد عصاره الکلی زنجبیل دارای اثر تعدیل کنندگی بر حرکات ژژنوم میباشد که این اثر تا حدودی مرتبط با سیستم کولینرژییک و مسیتقل
از سیستم آدرنرژیک و سیستم نیترژیک میباشد.
واژههاي كليدي :زنجبیل ،ژژنوم ،سیستم کولینرژیک ،سیستم آدرنرژیک ،سیستم نیتررژیک
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زنجبیل با نام علمیی  ،Zingiber officinaleمتعلیق بیه
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خانواده  Zinigiberaceaمیباشد که در بسیاری از کشورهای
گرمسیری مییرویید [ ،]10بعید از گذشیت قیرنهیا از کشیت
زنجبیل ،ریزوم آن راه خود را به سوی مواد غذایی روزانه ما باز
کرده است و مهمتر از آن ،به عنوان ییک گییاه داروییی میورد
استفاده قرار میگیرد [ .]13 ،1استفاده دارویی از ایین گییاه در
کشورهای آسیایی برای درمان بیماریهایی نظیر زکام ،سردرد،
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تاثیر عصاره الکلی ریزوم گیاه زنجبیل ( )Zingiber officinale Roscoeبر
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مواد و روش ها
برای تهیه عصاره الکلی زنجبیل ،ابتدا ریزوم تازه زنجبییل
از بازار تهیه شد و بیدلیل بیومی نبیودن ایین گییاه در اییران،
قطعاتی از ریزوم زنجبیل تهیه شده با رعایت تمیامی نکیات در
مورد رشد گیاه در گلخانه کشت داده شد و توسیط متخصی
گیاه شناسی دانشکده علوم دانشگاه شیراز (با شماره هربیاریوم
 )25002مورد شناسیایی قیرار گرفیت و زییر نظیر متخصی
فارماکولوژی دانشکده داروسازی دانشگاه شیراز عصاره گییری
صورت گرفت .برای تهیه الکلی زنجبیل از روش عصاره گیری
توسط پرکوالتور استفاده شد .برای این روش ،ابتدا رییزوم هیا
شسته و به قطعات  1سانتی متیری تقسییم شیدند و در سیایه
خشک شدند .سپس با استفاده از آسیاب این قطعات بیه پیودر
تبدیل شدند .پیودر بدسیت آمیده ابتیدا وزن شید و سیپس در
دستگاه پرکوالتور جهت عصاره گیری قرار گرفت و سطح پودر
در دستگاه توسط کاغذ صافی پوشانده شد و وسیله سنگینی بر
روی آن قرار داده شد و سپس الکل اتانول مطلیق ( 96درجیه)
به میزان کافی بر روی آن ریخته شد و عصیاره رقییق رییزوم
زنجبیل طی مدت  72سیاعت در ریرف تییره ای بیه صیورت
قطره قطره جمع آوری گردید (در طول مدت عصاره گییری در
صورت پایین آمدن سطح حالل مجدداً حالل اضافه می شد) و
در پایان جمع آوری عصاره الکلی ریزوم زنجبیل ،حجیم الکیل
مصرفی یادداشت شد و پس از استخرا عصاره رقیق ،عصیاره
توسط دستگاه روتاری تغلیظ شد.
تعداد  7سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با مییانگین
وزنی 200گرم تهیه و جهت اطمینان از سالمت آنها بیه میدت
یک هفته در حیوان خانه بخش زیست شناسی دانشگاه شییراز
در سیکل روشینایی و تیاریکی  12سیاعت و در دمیای 22±2
درجییه سییانتیگییراد و دسترسییی آزاد بییه آب و غییذای کییافی
نگهداری شدند .آزمایشات مطابق با راهنمای مراقبت و استفاده
از حیوانات آزمایشگاهی و رعایت نکات اخالقی انجام شید12 .
ساعت قبل از انجام عمل جراحی ،دسترسی موشهیا بیه غیذا
قطع و فقط دسترسی آزادانه به آب داشتند .بعید از  12سیاعت،
ابتدا موشها با اتر بیهوش شدند سپس شکم آنها را شیکافته و
بخشی از روده کورک (ژژنوم) را جدا کرده و به پتیری دییش
حاوی محلول تیرود  37درجه سانتی گراد منتقیل شید .سیپس
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تهوع ،روماتیسم و اختالالت معده ای روده ای سابقه طیوالنی
دارد [ ،]8 ،7همچنین گزارش شده کیه عصیارههیای زنجبییل
دارای فعالیتهیای مختلی داروییی نییز هسیت بیرای م یال
میتوان به فعالیتهای ضد التهابی ،ضد سرطانی ،ضید تهیوع،
ضد دیابت ،آنتی اکسیدان و نیز اثرات درمانی بیرای یبوسیت و
اسهال اشاره نمود [.]3
مطالعات نشان میدهند کیه خیواض ضید تهیوع زنجبییل
احتماالً به خاطر وجود ترکیبات تند زنجبیل نظیر جینجیرول و
شوگال میباشد .بعالوه ریزوم زنجبیل حاوی ترکیبیات رربیی،
پروتئین ،کربوهیدرات ،فیبر خام ،آب و روغن فیرار مییباشید و
همچنین مواد معدنی نظیر آهن ،فسفر و کلسیم و ویتامینهای
ریبیوفالوین ،نیاسیین ،تییامین ،ویتیامینهیای  Aو  Cنییز در
زنجبیل وجود دارد [.]13 ،8
بر اساس تحقیقات انجام شده در میورد تیاثیر زنجبییل بیر
گوارش گزارش شده ترکیبات زینجرون و زینجرول میتوانند با
تاثیر مستقیم بر عضالت صاف حرکات کولون را مهار کننید و
از طریق کاهش حرکات شدید معده ای روده ای اثرات درمانی
مفیدی بر اسهالهای همراه با حرکات شدید روده داشته اسیت
[.]8 ،7
در مطالعات انجام شده در زمینه اثر زنجبیل بیر انقباضیات
القا شده توسط استیل کولین بر روی بافتهای ایلئوم و ژژنیوم
گزارش کردند که عصاره زنجبیل میتواند انقباضات ایجاد شده
در بافت را مهار کنید [ .]13 ،2سیسیتم سیمپاتیک در کنتیرل
فعالیتهای حرکتی و ترشحی دسیتگاه گیوارش نقیش اسیاس
دارد .تحریک اعصاب سمپاتیک باعث افزایش غلظت کلسیم و
بدنبال آن باز شدن کانالهای پتاسیمی وابسیته بیه کلسییم و
انبساط عضالت صیاف روده مییشیود و در نتیجیه منجیر بیه
کاهش فعالیتهای حرکتی دسیتگاه گیوارش مییشیود [ .]12
گزارشییات برخییی از محققییین بیییانگر تییاثیر مسییتقل زنجبیییل
برگیرنده های آدرنرژیک در عضیالت صیاف راههیای هیوایی
میباشد [ .]12 ،4با توجه به نتایج تحقیقات گذشته در پژوهش
حاضر بر آن شدیم تاثیر عصاره الکلیی زنجبییل را بیر فعالییت
مکانیکی بافت ژژنیوم ایزولیه و تیداخل اثیر آن را بیا سیسیتم
کولینرژیک و سیستم آدرنرژییک و سیسیتم نیتررژییک میورد
بررسی قرار بدهیم.

جلد  ،18شمارة  ،4زمستان 1393
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برای مطالعه سیستم کولینرژیک از اسیتیل کیولین بعنیوان
آگونیست رسپتورهای موسکارینی استفاده گردید .بعد از گذشت
 60دقیقه و مشاهده اثر شل کنندگی عصاره بیر بافیت ژژنیوم،
بطور همزمان در حمام بافتی هر دو بافت تحت مطالعه اسیتیل
کولین با دوز میوثر  10-5موالراضیافه گردیید و بیه میدت 20
دقیقه فعالیت مکانیکی بافت ثبت گردید .سپس جهت بررسیی
تداخل اثر عصیاره الکلیی زنجبییل بیا سیسیتم آدرنرژییک ،از
داروهای مقلد سیستم آدرنرژیک با دوز مناسیب اسیتفاده شید.
بعداز گذشت  60دقیقه و مشاهده اثیر شیل کننیدگی عصیاره،
بطور همزمان در حمام بافتی هر دو بافت ،فنیل افرین بعنیوان
آگونیست رسپتورهای آلفا آدرنرژیک با دوز میوثر  10-5میوالر
اضافه گردید و به مدت  20دقیقه فعالییت مکیانیکی بافیتهیا
ثبت گردید .پس از گذشت این مدت زمیان بیدون شستشیو و
همزمیان بیه هیر دو حمیام بیافتی داروی ایزوپرنیالین بعنیوان
آگونیست رسپتورهای بتا آدرنرژیک بیا دوز میوثر  10-4میوالر
اضافه گشت و به مدت  20دقیقه فعالیت مکانیکی بافت ثبیت
شد و پس از گذشت این میدت مجیدداً بیدون شستشیو بطیور
همزمان بیه هیر دو حمیام بیافتی داروی پروپرانولیول بعنیوان
آنتاگونیست رسپتور های بتا آدرنرژیک با دوز موثر  10-4موالر
اضافه گشت و به مدت  20دقیقه فعالیت مکانیکی بافت ثبیت
شد .در نهایت برای سنجش تداخل اثر عصاره الکلی زنجبیل با
سیستم نیتررژیک ،بعلت دیر اثر بودن مهیارگر آنیزیم نیترییک
اکساید سنتاز ابتدا  L-NAME1را با دوز مناسب ( 10-4موالر)
به هر دو گروه آزمایش و شاهد اضافه گردید و بعید از گذشیت
حییدود دو سییاعت عصییاره الکلییی زنجبیییل و حییالل آن بییه
حمامهای بافتی اضافه شد و فعالیت مکیانیکی بافیتهیا ثبیت
گردید .فعالیتهای مکانیکی و پاسخهای قطعات ایزوله ژژنیوم
در شییرایط آزمایشییگاهی مختل ی توسییط دسییتگاه پاورلییب و
سیستم برید آمپلی فایر که به دستگاه کامپیوتر متصل بیود و
بر اساس نرم افزار  Chart-5کالیبره شده ،ثبت گردیید .اعیداد
بدست آمده توسط نیرم افیزار  SPSSو بیا بکیارگیری آزمیون
آماری تیی مسیتقل 2و بیا در نظیر گیرفتن سیطح معنییداری
 P≤0/05مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت.
1. Nw –Nitro – L – arginine methyl ester – hydrochloride
2. Independent- Samples T test
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بدون آسیب به بافت ،بافتهای اضافی و رربییهیای اطیراف
بافت جدا شدند و بافت ژژنوم به قطعات  1سانتی متری تقسیم
گردید و بطور تصادفی دو قطعه بافت به عنوان گروه آزمیایش
و گروه شاهد انتخاب شدند و بصورت طیولی بیه قیالبهیای
مخصوض نگهداری بافت در حمام بافتی متصل شدند .پیس از
اتصال بافت به قالبها ،مجموعه قالب و بافیت همزمیان بیه
داخل دو حمام بافتی جداگانه موجود در دسیتگاه کیه محتیوی
 40میلی لیتر محلول تیرود با دمیای  37درجیه سیانتیگیراد و
 7/4 PHکه توسط دفیوژر گاز ،اکسیژن دهی میشید ،منتقیل
گردید .محلول تیرود با استفاده از ترکیبیات زییر و بیر حسیب
واحیید میلییی مییوالر تهیییه شیید،NaCl 136/9 ،KCl 2/7 :
CaCl2 1/8 ،NaH2PO40/4 ،NaHCO3 11/9 ،MgCl2 1/1
و گلوکز  PH .]14[ 5 /6محلول تیرود در تمام طول آزمیایش
بوسیله دستگاه PHمتر اندازهگییری مییشید تیا در حید  7/4و
خن ی باشد .بعالوه در کیل آزمیایش ،اکسییژن بیه مییزان 95
درصد و دیاکسیدکربن به میزان  5درصد در اختییار بافیتهیا
بود و دما نیز همواره بر روی  37درجه سانتیگیراد ثابیت نگیه
داشته میشد .پس از نصب بافتها و بعد از گذشت مدت زمان
الزم و به تعادل رسیدن بافتها با محیط ابتیدا تانسییون پاییه
بافتها تحت کشش  1گرم ثبت گردید.
این آزمایش بصورت همزمان و در شرایط مساوی بر روی
بافتها در هر دو حمام صورت گرفت .ابتیدا بیرای اطمینیان از
سالمت بافتها ،استیل کولین بیا دوز  10-5میوالر بیه هیردو
حمام بافتی اضافه گردید و فعالیت مکانیکی بافتها ثبت شد و
پس از گذشت  5دقیقیه بافیتهیا شستشیو داده شید و بعید از
بازگشت بافتها به حالت پایه و ثبت تانسییون پاییه ،بصیورت
تصادفی به یکی از بافتها را تحت تأثیر عصاره الکلی زنجبیل
بیا دوز مییوثر  0/475میلیییگییرم بیر میلییی لیتییر (معییادل 190
میکرولیتر) و بافت دیگر را تحت تاثیر حیالل عصیاره ( اتیانول
 96درجه) با همان حجم مشابه اضافه گردیید و بیه میدت 60
دقیقه فعالیت مکانیکی بافت ثبت گردید .بافت دریافیت کننیده
عصاره الکلی زنجبیل به عنوان گروه آزمایش و بافت دریافیت
کننده حالل را به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد .سیپس
با استفاده از داروهای مقلد کولینرژیک ،آدرنرژیک و مهیار گیز
آنزیم نیتریک اکساید سنتاز رگونگی اثرگیذاری عصیاره میورد
مطالعه قرار گرفت.
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يافته ها

*

شكل -1درصد شل شدگی ژژنوم ایزوله در پاسخ به دوزهای مختل عصاره الکلی زنجبیل و حالل آن طی مدت  60دقیقه (* تفاوت معنی دار با گروه شاهد ) )(P≤ 0/05

شكل -2مقایسه میزان فعالییت انقباضیی بیر حسیب گیرم در ژژنیوم ایزولیه در پاسیخ بیه دوز میوثر عصیاره الکلیی زنجبییل در حضیور و عیدم حضیور اسیتیل کیولین )،(Ach
) *( ،(B= Basal tensionتفاوت معنی دار با گروه شاهد ))(P≤ 0/05

410

410
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با توجه به شکل  1تاثیر دوز های مختلی عصیاره الکلیی
زنجبیل بر فعالیت مکانیکی بافت ژژنیوم ایزولیه مشیاهده میی
شود ،نتایج نشیان میی دهنید عصیاره الکلیی زنجبییل در دوز
 0/475میلی گرم بر میلی لیتر (معادل  190میکرولیتیر) دارای
بیشترین درصد شل شدگی بافت در گروه آزمیایش نسیبت بیه
گروه شاهد بود.

همانگونه که در شکل  2نشان داده شده است فعالیت
انقباضی ژژنوم ایزوله در پاسخ به تجویز استیل کولین بهه
ترتیب در دو گروه آزمایش و شاهد بدون حضور عصاره و
حهل عصههاره تتهاون مع ههیداری را نشهان نمههیدهههد و
همچ هین میههزان فعالیییت انقباضییی ژژنییوم ایزولییه در گییروه
آزمایش پس از تجویز عصاره الکلیی زنجبییل کیاهش معنیی
داری را نسبت به گروه شاهد که در معرض حالل عصاره قیرار
گرفته است ،نشان میدهد .بیا تجیویز اسیتیل کیولین پیس از
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*

*

*
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*

*
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شكل -4مقایسیه مییزان فعالییت انقباضیی بیر حسیب گیرم در ژژنیوم ایزولیه در پاسیخ بیه دوز میوثر عصیاره الکلیی زنجبییل در حضیور و عیدم حضیور ایزوپرنیالین )،(Iso
) *( ،(B= Basal tensionتفاوت معنی دار با گروه شاهد ) )(P≤ 0/05

مشاهده اثر شیل کننیدگی عصیاره ،در دقیایق  5و  1کیاهش
معنی داری در فعالیت انقباضی بافت در حضور عصاره نسبت به
حالل در دو گروه آزمایش و شاهد مشاهده گردید.
همانگونه که در شکل  3نشیان داده شیده اسیت فعالییت
انقباضی ژژنوم ایزوله در پاسخ بیه تجیویز فنییل افیرین در دو
گروه آزمایش و شاهد بدون حضیور عصیاره و حیالل عصیاره
تفاوت معنیداری را نشان نمیدهد و همچنین مییزان فعالییت
انقباضی ژژنوم ایزوله در گروه آزمایش پس از تجیویز عصیاره
الکلی زنجبیل کاهش معنی داری را نسبت به گروه شیاهد کیه
در معرض حالل عصاره قیرار گرفتیه اسیت ،نشیان مییدهید.
411

تجویز فنیل افرین پس از مشیاهده اثیر شیلکننیدگی عصیاره
باعث کاهش معنیداری در فعالیت بافت در هر دو گروه شد اما
باعث تقویت تاثیر اثر شلکننیدگی عصیاره در گیروه آزمیایش
نشده است.
در شکل  4تفاوت معنیداری در فعالیت مکانیکی بافیت در
پاسخ به ایزوپرنالین بدون حضور عصاره و حالل مشاهده نشده
است .تجویز دارو پس از مشاهده اثر شلکنندگی عصاره باعث
کاهش معنی داری در فعالیت مکانیکی بافت در گروه آزمیایش
نسبت به گروه شیاهد در دقیایق 1و  5شیده اسیت امیا باعیث
تقویت تاثیر عصاره نشده است.
411
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شكل -3مقایسه میزان فعالییت انقباضیی بیر حسیب گیرم در ژژنیوم ایزولیه در پاسیخ بیه دوز میوثر عصیاره الکلیی زنجبییل در حضیور و عیدم حضیور فنییل افیرین )،(Phe
) *( ،(B= Basal tensionتفاوت معنی دار با گروه شاهد ) )(P≤ 0/05
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شککكل -6مقایسییه میییزان فعالیییت انقباضییی بییر حسییب گییرم در ژژنییوم ایزولییه در پاسییخ بییه دوز مییوثر عصییاره الکلییی زنجبیییل در حضییور و عییدم حضییور ،L-NAME
) *( ،(B= Basal tensionتفاوت معنی دار با گروه شاهد ))(P≤ 0/05

همانطور که در شکل  5مشاهده میشود ،فعالیت انقباضیی
بافت در پاسخ به تجویز پروپرانولول در دو گروه بیدون حضیور
عصاره و حالل تفاوت معنی داری نداشته است و تجیویز تیوام
پروپرانولول و عصاره الکلی زنجبیل تاثیر معنیداری بر خاصیت
شلکنندگی عصاره نداشته است.
در این تحقیق برای ارزیابی اثر عصاره الکلیی زنجبییل بیر
سیستم نیتررژییک از داروی  L-NAMEبیه عنیوان مهیارگر
آنزیم نیتریک اکساید سنتاز استفاده شید همیان گونیه کیه در
412

شکل  6مشاهده می شیود تجیویز عصیاره الکلیی زنجبییل در
حضییور  L-NAMEباعییث تفییاوت معنیییداری در فعالیییت
مکانیکی بافت ژژنوم در گروه آزمایش نسبت بیه گیروه شیاهد
نشده است.

بحث
مطالعات صورت گرفته در مورد گییاه زنجبییل نشیان داده
412
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شكل -5مقایسه مییزان فعالییت انقباضیی بیر حسیب گیرم در ژژنیوم ایزولیه در پاسیخ بیه دوز میوثر عصیاره الکلیی زنجبییل در حضیور و عیدم حضیور پروپرانولیول )،(Pro
) *( ،(B= Basal tensionتفاوت معنی دار با گروه شاهد ))(P≤ 0/05

عصاره زنجبیل ،فعالیت مکانیکی بافت ژژنوم

413

ترکیبییات در تمییامی قطعییات روده باریییک خوکچییه هنییدی
انقباضات را کاهش میدهند و اثر مهیار کننیدگی ضیعیفی بیر
روی رسیپتورهای  M3و  5-HT3دارنیید ] Townsend .[11و
همکاران در سال  2012در تحقیقی که اثر عصیاره زنجبییل را
بر فعالیت عضالت صاف راههای هوایی بررسی کردند ،گزارش
کردند کیه ترکیبیات فعیال زنجبییل ماننید -6جینجیرول-8 ،
جینجرول و  6شوگال دارای اثر شلکنندگی بر عضالت صاف
راههای هوایی دارند و  -8جینجرول پاسخ دهی شدید راههیای
هوایی را بویژه با تغییر تنظیم ییون کلسییم کیاهش مییدهید
] .[13در تحقیق دیگر که غیور و گیالنی در سال  2008انجام
دادند گزارش کردنید عصیاره هییدروالکلی زنجبییل انقباضیات
ناشی از سیگنالینگ یون کلسییم را در راههیای هیوایی مهیار
میکنید و احتمیاالً ایین کیار را از طرییق بیالن کانیالهیای
کلسیمی غشا پالسمایی انجام میدهد ] .[5در مطالعه ای دیگر
که در سال  2012یاسین و همکارانش تأثیر عصاره زنجبییل را
بر روی انقباضات القا شده توسط استیل کولین در بافت ژژنیوم
موش صحرایی انجام دادند ،گزارش کردهاند عصاره زنجبیل در
غلظتهای باال باعث مهار انقباضات القا شیده توسیط اسیتیل
کولین در ژژنوم موش صحرایی میشود ] .[14با توجه به نتایج
تحقیقات گذشته و نتایج حاصل از این مطالعه میتیوان گفیت
احتماالً عصاره زنجبیل از طریق بالن رسپتورهای موسکارینی
و هم از طریق بالن جرییان ورودی کلسییم اثیر مهیاری بیر
سیستم کولینرژیک دارد.
همانگونه که در بخش نتایج مشیاهده گردیید اثیر تعیدیل
کنندگی عصاره الکلی زنجبیل بر فعالیت مکیانی بافیت ژژنیوم
توسییط فنیییل افییرین بییه عنییوان آگونیسییت رسییپتورهای آلفییا
آدرنرژیک تقویت نشد .هم رنین در این آزمایش میزان فعالیت
مکانیکی ژژنوم ایزوله در گروه آزمایش در حضور عصاره الکلی
زنجبیل و ایزوپرنیالین بیه عنیوان آگونسییت رسیپتورهای بتیا
آدرنرژیک نسبت به گیروه شیاهد در حضیور حیالل عصیاره و
ایزوپرنالین مورد بررسی قرار گرفت و همانگونه کیه در بخیش
نتایج مشاهده شد کاهش فعالییت مکیانیکی ژژنیوم ایزولیه در
گروه آزمایش نسیبت بیه گیروه شیاهد در حضیور ایزوپرنیالین
تقویت نشده است .بعالوه با بکار بردن پروپرانولول بیه عنیوان
آنتاگونسیت بتا آدرنرژیک در حضور عصاره در گیروه آزمیایش
تغییری در میزان اثر شلکنندگی عصیاره مشیاهده نشید .ایین
413
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است ایین گییاه دارای اثیرات مفییدی در اخیتالالت گوارشیی
میباشد [ ]3بدین جهت در این تحقییق تیاثیر عصیاره الکلیی
زنجبیل بر فعالیت مکانیکی ژژنوم ایزوله با توجه به عدم حضور
سیستم عصیبی و هورمیونی و تیاثیر موضیعی ایین عصیاره را
برسیستم گوارش بطیور مسیتقیم میورد بررسیی قیرار گرفیت.
بنابراین مطالعه حاضر بر روی بافت ژژنیوم در شیرایط ایزولیه
صورت گرفته است و همانگونه که در بخش یافتهها مشیاهده
گردید عصاره الکلی زنجبییل بیا دوز میوثر تیاثیر کاهشیی بیر
انقباضات بافت داشته است که درا ی تحقیق بیرای مشیخ
نمودن بخشی از مکانیسیم اثیر آن از بعضیی داروهیای مقلید
سمپاتیک و پاراسمپاتیک و مهارگر سیستم نیترژییک اسیتفاده
گردید .همانگونه که در بخش نتیایج مشیاهده گردیید مییزان
فعالیت مکانیکی ژژنوم ایزوله میوش صیحرایی نیر در حضیور
عصاره الکلی زنجبیل در گروه آزمایش نسبت به گیروه شیاهد
کاهش معنیداری را نشان داد که این اثرات در حضور اسیتیل
کولین به عنوان آگونسیت سیسیتم کولینرژیییک تغیییر نکیرده
است .از آنجایی که اضیافه نمیودن اسیتیل کیولین در شیرایط
عادی بافث افزایش انقباضات و فعالیت مکانیکی ژژنوم ایزولیه
شده ولی در حضور عصاره رنیین تغییراتیی را در پیی نداشیته
است ،میتوان اینگونه نتیجه گرفت که بین اثر عصیاره الکلیی
زنجبیل و سیستم کولینرژیک ارتبیاطی وجیود دارد .گزارشیاتی
مشابه این نتیجه توسط سایر محققین ارایه شده است ،اییوامی
و همکاران در سال  2010در مطالعیهای وجیود ترکیبیات تنید
زنجبیییل م ییل جینجییرول را در ریشییه زنجبیییل و تییاثیر ضیید
انقباضی وابسته به دوز ایین ترکیبیات را گیزارش کردنید ،لیذا
ممکن است اثرات ضد انقباضی مشاهده شده در ایین تحقییق
مربوط به عملکرد این ترکیبات باشد ] .[7غییور و گیالنیی در
سال  2005در مطالعیه ای کیه در میورد فعالییت Prokinetic
عصاره زنجبییل و مکانیسیم عمیل احتمیالی آن انجیام دادنید
گزارش کردند عصاره زنجبییل قیادر بیه مهیار اسپاسیم هیای
ایجاده شده توسط غلظت باالی پتاسیم و  5-HTمیباشد کیه
بیانگر یک اثر آنتاگونیستی ترکیبات زنجبیل برای کلسیم است
] Pertz .[6و همکاران در سیال  2011تیداخل اثیر ترکیبیات
اصلی زنجبیل -6 ،جینجرول -8 ،جینجرول -10 ،جینجرول و
 -8شییوگال را بییا رسییپتورهای  M3کولینرژیییک و  5-HT3و
 5-HT4سییروتونینی بررسییی کردنیید و گییزارش کردنیید اییین
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[5] Ghayur MN, Gilani AH and Janssen LJ. Ginger

سپاسگزاري
بدین وسیله از بخش فارمیاکوگنوزی دانشیکده داروسیازی دانشیگاه
شیراز که ما را در تهیه عصاره الکلی ریزوم گیاه زنجبییل در ایین مطالعیه
یاری نمودند و از بخش زیستشناسی دانشکده علوم دانشیگاه شییراز و از
کمیته اخالق زیستی بخش زیست شناسی ،قدردانی میشود.
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نتایج با بعضی گزارشات محققیین در ایین خصیوض مطابقیت
دارد  Mangprayoolو همکییارانش در سییال  2013گییزارش
کردند که پروپرانولول اثیر مهیاری روغین زنجبییل و ترکییب
سیترال را بیر روی انقباضیات القیا شیده توسیط کاربیاکول در
راههای هوایی را مهار مییکنید [  .]9همچنیین در مطالعیهای
دیگر گزارش شد در عضالت صاف راه های هوایی ایزوپرنالین
قادر به تقویت اثر شلکننیدگی عصیاره هییدروالکلی زنجبییل
نبوده اسیت [ .]4مطالعیات قبلیی نشیان مییدهید کیه اثیرات
شلکنندگی این گیاه مربوط به ترکیبات فعیال زنجبییل نظییر
ترکیبات جینجرول و شوگال میباشد که با تغییر در میزان یون
کلسیم باعث کاهش فعالیت مکانیکی عضالت صاف می شیود
[.]12
میزان فعالیت مکانیکی ژژنوم در گروه آزمیایش در حضیور
 L-NAMEتوام با عصاره الکلی زنجبیل نسبت به گروه شاهد
در حضور  L-NAMEتوام با حالل عصاره تقریبا یکسان بوده
و تفاوت رندانی مشاهده نگردیید .بنیابراین مییتیوان نتیجیه
گرفییت در محییدوده تحقیییق حاضییر کییاهش فعالیییت فعالیییت
مکانیکی بافت در اثر عصاره الکلی زنجبیل مستقل از سیسیتم
نیتررژیک است .این نتیجه با نتایج بورلی و همکارانش در سال

 2004مطابقت دارد .آنهیا گیزارش کردنید اسیتفاده از مهیارگر
آنزیم نیتریک اکساید سنتاز هیچ تأثیری بر اثر مهاری زنجبییل
بر انقباضات القایی صورت گرفته توسط تحریکات الکتریکی و
استیل کولین ،ندارد [ .]2همچنیین در مطالعیه ای دیگیر L-،
 NAMEقادر به تعدیل اثر مهاری زنجبیل بیر انقباضیات القیا
شده توسط کارباکول نبوده است [ .]9با توجه به نتیایج بدسیت
آمده از مطالعه حاضر ،میتوان نتیجه گرفت که عصاره الکلیی
زنجبیل موجب تعدیل حرکات ژژنیوم مییگیردد کیه ایین اثیر
تعدیل کنندگی عمدتاً از طریق مهار سیستم کولینرژییک بیوده
است و تا حدودی مستقل از سیسیتم آدرنرژییک و نیتررژییک
است.
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