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 چکیده

در این تحقیق، تاثیر  .گیـرد ( گیاهی است که امروزه به فراوانی در جهان مورد استفاده قرار میZingiber Officinaleزنجبیل) مقدمه:

های نژاد ویستار تحت تاثیر ایزونیازید و کیتوزان بررسی  در رت های کبدی، پارامتــرهای بیوشیمیایی و تغییرات بافتی میزان آنزیم عصاره زنجبیل بر
 شد.

گیری شده و با کمک روتاری، اتانل از عصاره جدا گردید.  کردن، عصاره از خشک گیاه زنجبیل و زنجبیل تیمار با کیتوزان پس ها: مواد و روش

صورت  عصاره خوراکی زنجبیل و تیمار کیتوزان برای القاء اثر اکسیداتیو ایزونیازید بهسر رت آزمایشگاهی بزرگ نژاد ویستار نر بالغ استفاده شد.  60از 
پیکریل -1فنیل  دی-2،2)ماده  DPPHروش اکسیدانی زنجبیل و زنجبیل تیمار شده با کیتوزان از گاواژ استفاده شد. برای مقایسه اثرات آنتی

 هیدرازیل( استفاده گردید.

کننده  )دریافت4های  و نیز کلسترول، تری گلیسیرید و گلوکز در گروه ASTو  ALT ،ALPهای  سرمی آنزیمسطح  های پژوهش: یافته

زایش ـــروه شاهد افــلیتر ایزونیازید و زنجبیل( نسبت به گ گرم بر دسی میلی 200کننده  )دریافت 5لیتر ایزونیازید( و گروه  گرم بر دسی میلی 200
گرم بر  میلی 200کننده  )دریافت 3لیتر زنجبیل( و گروه  گرم بر دسی میلی 200کننده  )دریافت2های  که در گروه حالی در توجهی نشان داد. قابل
کننده  )دریافت 6گیری شده در گروه  ها و پارامترهای اندازه ای داشت. میزان آنزیم مالحظهلیتر زنجبیل تیمار شده با کیتوزان( کاهش قابل دسی

 توجه نبود. چند این کاهش قابل شده با کیتوزان( کاهش داشت هر زونیازید و زنجبیل تیمارای

توانند گلوکز خون را کاسته و پروفایل چربی  شده با کیتوزان می های این مطالعه، زنجبیل و زنجبیل تیمار اساس یافته بر گیری: بحث و نتیجه

مقایسه با زنجبیل باالتر بود که حکایت از اثر مثبت تیمار کیتوزان  شده با کیتوزان درانی عصاره زنجبیل تیماراکسید اثرات آنتیکبدی را اصالح نمایند. 

 های زنجبیل دارد. اکسیدان بر میزان آنتی
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 مقدمه
 بوده توجه مورد دیرباز زا دارویی گیاهان از استفاده

 گیاهان که یاثرات بر عالوه داده نشان اخیر تحقیقات و
 گیاهان مختلف های قسمت عصاره دارند، دارویی
ی زندگ در .(1)است نیز یگرید ناشناخته اثرات دارای
 ای و دانیاکسی ها بیترک مصرف شیافزا بای صنعت
 ات،یدخان مصرف با داروها، سمیمتابول از حاصل مواد
 و زهیونی تشعشعات معرض در گرفتن قرار زین و الکل
شود  می دیتول بدن دری ادیز دانیاکس مواد ،یونیزه غیر

 ها چربی ،ها پروتئین ،DNA بر یفراوانی ها بیآس و
 انواع ازی کی .(2)سازند می وارد کربنی ها دراتیه و
 نام با زنجبیل اهیگ بوده، توجه مورد همواره کهی اهانیگ

زنجبیلیان  خانواده از Zingiber officinale یعلم
یک گیاه خوراکی، ادویه و گیاه  بیلزنج .است علفی

شناخته  شنگویردر ایران باستان با نام  که دارویی است
های  گیاهی چندساله که دارای قسمت .شده است

ای( است و همین  دهـــای غـــه زیرزمینی)ریزوم
... د استفاده دارویی، آشپزی ومور ،های زیر خاک ریزوم

های  گیرد. زنجبیل از گیاه زرد رنگ دارای رگه می قرار
دست ه ب Zingiber officinale ش با نام علمیــبنف
چه معموالً از زنجبیل به عنوان ریشه آن  آید. اگر می

شود ولی در اصل قسمت مورد  گیاه نام برده می
که نی آن است استفاده گیاه ساقه متورم شده زیرزمی

ها، ساقه، برگ و گل  نام دارد. از داخل این ریزوم ریزوم
ها  روید که پس از خشک شدن، ریزوم ل میبیزنج

ل گیاه بومی بیگیرد. زنج خارج و مورد استفاده قرار می
هندوستان است که امروزه در شمال آفریقا، جنوب آسیا 

 شود و با توجه به محل و آفریقای شمالی کشت می
 .های زرد، سفید و قرمز وجود دارد کشت در رنگ

ای از تیره زنجبیلیان علفی ایستاده  جنس زنجبیل سرده
گونه بومی آسیای جنوب شرقی  ۷0ساله با حدود  چند

ای  های سرنیزه مانند و برگ است با ساقه باریک و نی
های  رویند؛ گل ای می غده بخشبز براق که از ــسـ
های  ای ارغوانی و لکه ل به زرد با لبهها سبز مای آن

ای  آذین مخروطی و کوچک و سنبله رنـگ و گل کرم
ت که در تابستان از زمین ساقه بیرون ــتراکم اســم

و مشتقاتش  (استیل گلوکز آمینN-)کیتوزان .زند می
هستند، طوری اثرات ضدمیکروبی قابل توجهی  دارای

ی و قارچی در های ویروس برای کنترل عفونت که
 باشد. هم ثرتر میوهای باکتریایی م مقایسه با عفونت

 چنین مشخص شده است که فعالیت ضد میکروبی
های گرم مثبت بیشتر از  در مقابل باکتری کیتوزان
باشد. اثر ضدمیکروبی  های گرم منفی می باکتری

کیتوزان به شدت بستگی به وزن مولکولی، نوع 
پلیمریزاسیون پلیمر و وجود ، درجه pHارگانیسم، 

ها بر سطح میکروب دارد. یکی از  لیپیدها و پروتئین
های ضدمیکروبی کیتوزان، اتصال به سطح  مکانیسم

باشد که منجر به آگلوتیناسیون، افزایش  باکتری می
نفوذپذیری دیواره میکروب و سرانجام تراوش ترکیبات 

زان چنین کیتو شود. هم داخل سلول به بیرون می
 بر شود و بنا منجر به کیلیت فلزات با مقادیر کم می

ها را مهار  کروبـــــها و رشد می این فعالیت آنزیم
ها منجر به مهار سنتز  کند. کیتوزان در قارچ می

ترین  گردد. اما یکی از مهم نیز می RNA پروتئین و
پذیری  ها جهت استفاده از کایتوزان، انحالل محدودیت

که مشتقات  طوری باشد. به ن این نانوذره میپایی
پذیر کیتوزان در مقایسه با کیتوزان طبیعی  انحالل

 .(3-5)دارای فعالیت ضد میکروبی شدیدتری هستند
ایزونیازید یک آنتی بیوتیک باکتریواستاتیک است که به 

دیواره سلولی موجب نظر می رسد با تداخل در سنتز 
که ایزونیازید  جایی از آن اما .شود مرگ باکتری می

تواند  قادر به القای اثر استرس اکسیداتیو است لذا می
های کبدی موثر باشد. لذا در  در افزایش سطح آنزیم

های کبدی و  این تحقیق که هدف بررسی سطح آنزیم
تا مقایسه ای بوده یایی آن ـــــپارامترهای بیوشیم

بر این  ارهــــذاری عصـــح از روند اثرگـــــصحی
 یارـــبس واصـــخ به توجه باپارامترها حاصل گردد. 

 اهیگ عصاره اکسیدانی آنتی اثرات زنجبیل، دهــارزن
ثیر ــــات و توزانــــکی با شده تیمار زنجبیل و زنجبیل

، HDL ،LDL دیـــکب فاکتورهای روی بر آن
Aspartate transaminase (AST) ،Alkaline 

phosphatase (ALP) ،Alaninetransaminase 

(ALT) سترول،ــــکل چربی لـــــایـــــپروف و 
 نژاد نر های رت دررا  سرم گلوکز و سیریدــــگلی تری
 .شد بررسی تارــــویس

 ها روش و مواد
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مراحل  ،زنجبیل گیاه های غدهبعد از خریداری 
های زنجبیل و زنجبیل تیمار شده با  عصارهتهیه 

 درپیام نور  دانشگاه گاه تحقیقاتیآزمایش درکیتوزان 
 انجام گردید. درجه 15تا  13 مطلوب دمایی شرایط

زنجبیل های مورد استفاده در دو گروه زنجبیل و 
، در خاک کشت داده شدزنجبیل تیمار شده با کیتوزان 

طوری که برای ایجاد گروه زنجبیل تیمار شده با 
یک اسید کیتوزان، پودر تجاری کیتوزان را در حالل است

نوبت  3درصد در  4/0حل نموده و پس از ایجاد محلول 
روز یک بار روی گیاه اسپری شد تا گروه گیاه  6هر و 

برای تهیه  زنجبیل تیمار شده با کیتوزان حاصل گردد.
و زنجبیل تیمار شده با کیتوزان به طور عصاره زنجبیل 

ها به روش علمی  پس از خشک کردن آنجداگانه، 
سازی آن انجام گردید. پودر آماده شده وزن مراحل پودر

ل واتان درصد 90در دستگاه پرکوالتور به میزان  شده و
به آن اضافه شد و عصاره پودر زنجبیل قطره قطره 
جمع آوری شد و عصاره رقیق حاصله به وسیله روتاری 

 را کیتوزان با شده تیمار زنجبیل نمونه تغلیظ گردید.
 90اتانول) حالل و کرده وزن کردن خشک از پس

 زیر دمای در ساعت ۷2 و کرده اضافه گیاه به را (درصد
 قرار (گراد یسانت درجه 45-50اتانول) جوش نقطه

 کاغذ با را رویی محلول نمونه زمان ینا از بعد و گرفت
 از حالل روتاری دستگاه توسط و کرده جدا صافی
 یک و شده خشک گیاه گرم 500گردید) جدا عصاره

 اطمینان برای را ها نمونه بعد مرحله در کل(.ال لیتر
 در آون در ساعت 24 مدت به ،اتانول حذف از بیشتر
 ها نمونه ازبعد  و داده قرار گراد یسانت درجه 50 دمای
 استفاده mg/kg200  دوز با تحقیقات انجام برای
 (.6)شد

 مطالعه نیا در :آزمایش استفاده مورد حیوانات
 بزرگ رت سر 60 از یربتج نوع از یقاتیتحق
 180-220 یوزن محدوده در ویستار نژاد نری شگاهیآزما
 زمان طول در شد. خریداری مرکز تحقیقاتی از گرم

 صورت به و کربنه پلی های قفس در ها رت آزمایش
 درجه 20-24 دمای در اندارداست شرایطدر  و تایی 10

 عتهاـــس 12 یـــتاریک-روشناییدوره  و گراد سانتی
 و آب به آسان دسترسی که طوری به ،شدند دارینگه
 تایی 10 گروه 6 به تصادفی طور به ها رت داشتند. اغذ

 ترکیب هیچ که شاهد گروه اول: گروه شدند. تقسیم
 گروه نکردند. دریافت غذا و مقطر آب از غیر به دارویی

 میزان به زنجبیل گیاه عصاره کننده دریافت گروه دوم:
 وزن کیلوگرم هر ازای به کیلوگرم بر گرم یلیم 200
 گیاه عصاره کننده دریافت گروه سوم: گروه .بدن
 200 میزان به 4/0 کیتوزان با شده تیمار بیلـــزنج

 .بدن وزن کیلوگرم هر ازای به کیلوگرم بر گرم میلی
 به نیازید ایزو داروی کننده دریافت گروه چهارم: گروه

 کیلوگرم هر ازای به کیلوگرم بر گرم میلی 50 میزان
 داروی کننده دریافت گروه پنجم: گروه .بدن وزن

 همراه به کیلوگرم بر گرم میلی 50 میزان به ایزونیازید
 بر گرم میلی 200 میزان به زنجبیل گیاه عصاره

 ششم: گروه .بدن وزن کیلوگرم هر ازای به کیلوگرم
 50 زانــمی به ایزونیازید داروی کننده دریافت گروه
 زنجبیل گیاه عصاره همراه به کیلوگرم بر گرم میلی
 بر گرم میلی 200 میزان به 4/0 کیتوزان با شده تیمار

 بود. بدن وزن کیلوگرم هر ازای به کیلوگرم
 و زنجبیل نظر مورد عصاره دو :عصاره تجویز نحوه

 و کیلوگرم بر گرم میلی 200 دوز با کیتوزان یمارت
 در روز هر کیلوگرم بر گرم میلی 50 دوز با نیازیدایزو

 شد. خورانده گاواژ صورت به صبح 9 مشخص زمان
 پس گردید. استفاده مقطر آب از فقط شاهد گروه برای

 در با و ها رت مطالعه ورهد پایان در و روز 14 گذشت از
 حیوانات به مربوط اخالقیمسائل  کلیه گرفتن نظر

 4/96 کلروفرم توسط زارآ و اذیت از موردی هیچ بدون
 صورت به کاتوریدس در آلمان، مرک شرکتدرصد 

 رت هر از وشیه بی از پس ند.شد هوش بی استنشاقی
 به و شد انجام قلب از مستقیم صورت به گیریخون
 در و شد گرفته خون لیتر میلی 2 رت هر از منظور این
 و سرم جداسازیبرای  انعقاد ضد ماده بدون لوله یک
 پایین، چگالی با لیپوپروتئین فاکتورهای گیری زهاندا

 آسپارتات ترانسفراز، آالنین باال، چگالی با لیپوپروتئین
 و گلوکز کلسترول، فسفاتاز، آلکالین ترانسفراز، آمینو
 میزان آزمایش انجام برای شد. استفاده گلیسیرید تری

 باال، چگالی با لیپوپروتئین پایین، چگالی با لیپوپروتئین
 آلکالین آمینوترانسفراز، آسپارتات ترانسفراز، آالنین

 خون از گلیسیرید تری و گلوکز کلسترول، فسفاتاز،
 از پس که طوری به ،شد استفاده انعقاد ضد ماده بدون
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 فاکتورها میزان سرم داسازیج و خون لخته تشکیل
 علم پادتن شرکت اسپکتروفوتومتری های کیت توسط

 در ایتالیا کشور ساخت آلفا زرآنالیاتو دستگاه با
 شد. گیری اندازه سنندج تشخیصی آزمایشگاه
 از یکی روش این :DPPH شــــآزمای انجام

 یدانیاکس یآنت فعالیت سنجشی برا مرسوم یها روش
 به بر مبتنی روش این .تـــسا یاهیـــگ یها نمونه

 ،2 نام بهی ا ماده آزاد یها کالیراد میزان یانداز دام
 هاستفاد با (DPPH)هیدرازیل پیکریل-1 فنیل ید-2
 میزان کاهش سبب که است یدانیاکس یآنت عوامل از

 (.۷)دشو می نانومتر 51۷ موج طول در جذب

 تواند می کهی ا ماده با DPPH محلول که موقعی
ی احیا فرم شود مخلوط باشد هیدروژن اتم دهنده

 رنگ هشکا با همراه که شود می تشکیل رادیکال
 بنفش رنگ نــــرفت بین از سبب واکنش این .است

 51۷ در جذبی باند تشکیل آن شاخص که شود یم
 13 مقدار DPPH استک محلول تهیه در .است نانومتر

 500 ژوژه بالن در مرک اتانول در DPPH از گرم یلیم
 طول موج آن از پس ورسانده  حجم به لیتر یلیم

 طول موج در کتوفتومتریپاس دستگاه در فوق محلول
 8/0 تا ۷/0 بین باید طول موجشد) قرائت مترنانو 51۷

 تهساخ استک محلول از لیتر میلی 9/3 مقدار .باشد(
 100 مقدار و ریخته آزمایش یها لوله در را شده

 و زنجبیل یهما عطر مختلف یها غلظت از ماکرولیتر
 30 مدت به تاریک محل در و اضافه را کیتوزان تیمار
 تیمار و زنجبیل یها نمونه و شد نگهداری دقیقه

 ینپای به باال یها غلظت از مجزا صورت به کیتوزان
 رزی فرمول با و یریگ اندازه اسپکتوفتومتری توسط
 ید.گرد محاسبه اکسل نمودار از استفاده با 50IC درصد

100
A

A1
B

A 









 
 دسته ب از پس :ها داده آماری تحلیل و تجزیه

 از ســــپ ها آن یلـتحل و تجزیه برای ،ها داده آوردن

 کسلاهای  جدول در ها داده ،بودن نرمال از اطمینان
. دش آماری آنالیز SAS 2000 یافزار نرم برنامه توسط
 آزمون با ها یانگینم مقایسه (ANOVAواریانس) آنالیز

 شد. انجام (P<0.05)احتمال سطح در دانکن

 پژوهش های یافته
 را زنجبیل عصاره که دوم گروه در گلوکز میزان

و نیز در گروه دریافت کننده زنجبیل  کردند دریافت
با کاهش  شاهد گروه به نسبت تیمار شده با کیتوزان

 .(P>0.05)دنمو ایجاد داری یمعن تغییر همراه بود و
 کننده یافتدر یها گروه بین مقایسه در چنین هم

 با شده تیمار زنجبیل با ایزونیازید و جبیلزن با یازیدنیزوا
برخالف گروه دوم)عصاره زنجبیل( که میزان  کیتوزان

 مراه بود در حضور ایزونیازید،ـــش هـــگلوکز با کاه
 که در سطح گلوکز مشاهده شدوسی ـــافزایش محس

 درصد 1 طحـــس درو  دار ینــــمع ها آن اختالف
 میزان (.1شماره  ، جدول1شماره  شکل)(P<0.05)است
 تفاوت شاهد گروه با زنجبیل گروه در یسیریدگل تری
 فاکتور میزان درصد 30 کاهش باعث و رددا یدار یمعن

 جدول، 1شماره  شکل)(P<0.05)شد ریدیگلیس تری
 کننده یافتدر گروه دو در چنین هم .(1 شماره

 گروه به نسبت زنجبیل با همراه ایزونیازید و ایزونیازید
 داشت درصد 63و  درصد 80 افزایش به ترتیب دشاه
 بین در .(1 شماره شکل)(P<0.05)است دار یمعن که

 کاهش باعث بهتر عملکردی با یلـــزنجب ها گروه
 این افزایش باعث ایزونیازید گروه و شده گلیسیرید تری

زنجبیل تیمار شده با کیتوزان نسبت به  .گردید فاکتور
 میزانالبته  .داری ایجاد نکرد یمعنگروه شاهد تغییر 

 ها گروه یتمام به نسبت زنجبیل گروه در کلسترول
 .(1 شماره جدول ،1شماره  شکل)(P<0.05)بود کمتر
 کلسترول یشافزا باعث بیشتر همه از ایزونیازید گروه

 شده یمارت زنجبیل با ایزونیازید گروه .(P<0.05)گردید
 در کلسترول روی بر مثبتی اثر نتوانست کیتوزان با

 .باشد داشته زنجبیل با ایزونیازید گروه با مقایسه
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 تیمار شده با كیتوزان با ایزونیازید بر میزان  زنجبیلو  زنجبیلاثر عصاره گیاه . 1 شماره جدول

 (mg/dlرت)فاكتورهای بیوشیمیایی سرم 

 گروه
 دوز دریافتی

(mg/dl) 

 گلوکز

 انحراف±)میانگین
 معیار(

 گلیسیریدتری
انحراف ±)میانگین

 معیار(

 کلسترول
انحراف ±)میانگین

 معیار(

 d3/220±2 c6/85±1 cd3/۷4±1 - شاهد 1
 d9/188±0 e6/59±0 d۷/68±0 200 زنجبیل 2
 c1/186±2 d۷/88±0 d8/65±0 200 زنجبیل تیمار شده با کیتوزان 3
 e68/245±1 a9/154±1 a6/92±0 50 ایزونیازید 4
 b9/312±0 c8/139±0 c۷/82±0 *200+50 ایزونیازید و زنجبیل 5

6 
ایزونیازید و زنجبیل تیمار 

 شده با کیتوزان
50+200* a۷/348±0 b6/122±0 b5/۷8±0 

 (.P>0.05)یستندار  یمعندر هر ستون اعدادی که حروف مشابه دارند تفاوت  
گرم بر کیلوگرم زنجبیل یا زنجبیل تیمار شده با کیتوزان به ازای هر کیلوگرم  میلی 200یزونیازید به همراه ا میلی گرم بر کیلوگرم 50دریافت کننده  و ششم گروه پنجم *

 وزن بدن

 
 
 

 زنجبیلو  زنجبیلی ها گروهدر  HDLمیزان 
داری باالتر از  یمعن صورت بهتیمار شده با کیتوزان 
شماره  ()شکلP<0.05)ها بوده گروه شاهد و بقیه گرو

ایزونیازید از  HDLمیزان  ها گروهدر میان تمام (. 1
در گروه  LDLیزان ــــم (.P>0.05بود)همه کمتر 

تیمار شده با کیتوزان  زنجبیلو  زنجبیلکننده  یافتدر
 ،1شماره  تر از گروه شاهد مشاهده شد)شکل یینپا

داری بین گروه  یمعن( و اختالف آماری 2 شماره جدول
شده با کیتوزان وجود  تیمار زنجبیلشاهد با 

زان آنزیم ــــ(. می2 شـــماره ()جدولP<0.05)دارد
اختالف  ها گروهدر بیشتر  ASTاختصاصی کبد  یرغ

( P>0.05)داری با گروه شاهد نداشت یمعنآماری 
میزان آنزیم  (.2 شماره جدول، 1شـــماره  )شکل

های  در گروه ALT یعنی ،ی کبدـــصاصــــاخت
و زنجبیل تیمار شده با کیتوزان  زنجبیل کننده یافتدر

سطح آنزیم را پایین  توانستنددر مقایسه با گروه شاهد 

و باالترین سطح آنزیم مربوط به  (P<0.05دارد)نگه 
و در گروه  (P>0.05)به دست آمدیازید ــــتیمار ایزون

تیمار شده با کیتوزان در  زنجبیلایزونیازید همراه با 
اثرات  نتوانست زنجبیلد همراه با مقایسه با ایزونیازی

(. میزان آنزیم P>0.05)مخرب ایزونیازید را کاهش دهد
کننده  یافتدردر گروه  ALPاختصاصی کبد  یرغ

سطح آنزیم را نسبت به گروه شاهد  توانست زنجبیل
با  درصد 20زان ــــگه دارد و به میـــــتر ن پایین

الترین (. باP<0.05)راه بودــــــکاهش آنزیم هم
کننده  یافتدروط به گروه ــــم مربـــــمیزان آنزیم ه

 جدول ،1شـــماره  )شکل(P>0.05است)ایزونیازید 
کننده  تـــیافدره گروه ــــایســـ(. در مق3 شـــماره

تیمار شده با کیتوزان و  زنجبیلازید همراه با ـــــایزونی
، تیمار کیتوزان زنجبیلزونیازید همراه با ــــای

ن نگه ــــــزیم را پاییــــح آنـــــسط تـــنتوانس
 (.3 شماره ()جدولP>0.05)دارد
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گلیسیرید و كلسترول  ( و تریMg/dlگلوكز)تیمار شده با كیتوزان با ایزونیازید بر میزان  زنجبیلو  زنجبیلگیاه  اثر عصاره. 1 شماره شکل

HDL ،LDL ،AST ،ALT  وALP  یمار شده با كیتوزان(، : ایزونیازید و زنجبیل ت6)گروه [ی مورد مطالعهها گروهدر 

 : زنجبیل تیمار شده با كیتوزان(، 3: ایزونیازید(، )گروه 4ایزونیازید و زنجبیل(، )گروه  :5)گروه 

 ]: شاهد(1: زنجبیل(، )گروه 2)گروه 

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
sj

im
u.

28
.6

.1
07

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             6 / 12

http://dx.doi.org/10.29252/sjimu.28.6.107
https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-7027-en.html


 99 اسفند، ششمدوره بیست و هشت، شماره   مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم                    

113 

 تیمار شده با كیتوزان با ایزونیازید زنجبیلو  زنجبیلگیاه  اثر عصاره. 2 شماره جدول

 (mg/dl) رتسرم  LDLو  HDLبر میزان 

 گروه
 دوز دریافتی

(mg/dl) 

HDL 

انحراف ±)میانگین
 معیار(

LDL 
انحراف ±)میانگین

 معیار(

 e۷/29±0 b8/28±0 - شاهد 1

 c5/35±0 b6/2۷±0 200 زنجبیل 2
 c4/38±0 c5/25±0 200 زنجبیل تیمار شده با کیتوزان 3
 f۷/2۷±0 c5/32±0 50 ایزونیازید 4
 a6/31±0 a6/30±0 *200+50 ایزونیازید و زنجبیل 5
 d۷/32±0 b4/29±09 *200+50 ایزونیازید و زنجبیل تیمار شده با کیتوزان 6

 (.P>0.05)دار نیست یمعندر هر ستون اعدادی که حروف مشابه دارند تفاوت 
نجبیل یا زنجبیل تیمار شده با کیتوزان به ازای هر کیلوگرم وزن گرم بر کیلوگرم ز میلی 200میلی گرم بر کیلوگرم ایزونیازید به همراه  50*گروه پنجم و ششم دریافت کننده 

 بدن
         

 
 (Iu/mlسرم رت) ALPو  ALTو  ASTاثر عصاره گیاه زنجبیل و زنجبیل تیمار شده با كیتوزان با ایزونیازید بر میزان  . 3 شماره جدول

 گروه
 دوز دریافتی

(mg/dl) 

AST 

انحراف  ±)میانگین
 معیار(

ALT 
انحراف  ±گین)میان

 معیار(

ALP 
انحراف  ±)میانگین

 معیار(

 c6/163±0 e6/58±0 cd8/388±0 - شاهد 1
 a4/165±0 d5/59±0 d4/368±0 200 زنجبیل 2
 c6/160±0 f4/53±0 b9/355±0 200 زنجبیل تیمار شده با کیتوزان 3
 b9/195±0 a6/۷9±0 a8/998±3 50 ایزونیازید 4
 d۷/1۷8±0 c4/۷2±0 c5/645±2 *200+50 ایزونیازید و زنجبیل 5
 b3/1۷0±1 b6/66±0 b3/58۷±2 *200+50 ایزونیازید و زنجبیل تیمار شده با کیتوزان 6

 (.P>0.05)یستندار  یمعندر هر ستون اعدادی که حروف مشابه دارند تفاوت   
گرم بر کیلوگرم زنجبیل یا زنجبیل تیمار شده با کیتوزان به ازای هر کیلوگرم وزن  یلیم 200میلی گرم بر کیلوگرم ایزونیازید به همراه  50*گروه پنجم و ششم دریافت کننده 

 بدن
 
 

 گیری و نتیجه بحث

این مطالعه از اولین تحقیقاتی است که روی این 
برای سنجش تغییرات  زنجبیلماده به همراه گیاه 

فاکتورهای بیوشیمیایی سرم مربوط به کبد و پروفایل 
انجام شده است.  اکسیدانی یت آنتیچربی سرم و خاص

در میزان نتوانست نسبت به گروه شاهد  زنجبیلعصاره 
 چنین هم. ایدـــجاد نمـــداری ای تغییر معنیگلوکز 

 با شده تیمار زنجبیل با ایزونیازید و زنجبیل با ایزونیازید
حتی  و گردد وکزـــگل کاهش موجب نتوانست کیتوزان

 گیاه سویی از .ز نیز شدافزایش میزان گلوک باعث
 بررسیاین  در کیتوزان با شده تیمار زنجبیل و زنجبیل

 .(8)باشند داشته قندخون بر کاهندگی اثر نتوانستند
 از نیز سرم در یسیریدهاگل تری حد از یشب افزایش
 آنزیم و صفراوی های یمآنز هیدرولیزکنندگی ظرفیت

 در چربی صورت به آن ذخیره باعث و رفته فراتر لیپاز
 ساز ینهزم نیز خود که گردد می بدن یها بافت و کبد

 این در پس .است متابولیکی های یماریباز  بسیاری
 بتوانند که داروهایی و ها ترکیب از استفاده نیز مورد

 را آن و دنکن تعدیل را اضافی یسیریدگل تری میزان
 در که طوری ، بهبود خواهد مفید بسیار دنده کاهش

 با زنجبیل گروه در یسیریدگل تری میزان مطالعه نای
 کاهش باعث و ایجاد نمود دار یمعن تفاوت شاهد گروه

 چنین هم. دــــش یریدــــیسگل تری فاکتور میزان
 و ایزونیازید کننده یافتدر گروه دو در گلیسیرید تری

 شاهد گروه به نسبت زنجبیل با همراه ایزونیازید
 عملکردی با زنجبیل ها گروه بین در .شتدا افزایش

 ایزونیازید گروه و شد گلیسیرید یتر کاهش باعث بهتر
های متعددی  یافته. گردید فاکتور این افزایش باعث

تواند سبب کاهش  اند که زنجبیل می ان دادهـــنش
افزایش  رید سرم گردد که دلیل آن احتماالًتری گلیسی

آنزیم لیپاز است که  حرکات دودی روده و از طرفی مهار
(. 9گردد) منجر به کاهش جذب چربی در روده می
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( نیز تاثیر زنجبیل در کاهش 10شیردل و همکاران)
تری گلیسیرید را افزایش بیان و فعالیت آنزیم 

اند که منجر به  لیپوپروتئین لیپاز عروقی معرفی نموده
افزایش تجزیه تری گلیسیریدهای موجود در عروق 

حال  مطالعه کاهند. یزان آن در خون میشده و از م
نشان داد که  ها انجام شد که بر روی رتنیز حاضر 

 در .دشلیپیدهای خون باعث کاهش عصاره زنجبیل 
 و LDL خون، یدهایــــپیل طحــــس یبررس نیا

 دارو کننده افتیدر یها گروه در دیریسیگل یتر
 که یواناتیح در که یصورت رد ،افتی شیافزا ایزونیازید

 زیتجو زمان هم صورت به زنجبیل اهیگ عصاره و دارو
 .گردید مشاهده خون یدهایپیل سطح در کاهش ،گردید
 بدن در ها یچرب متابولیسم بهبود موجب گیاهانی چنین

نتایج  .شوند می چربی بافت و کبد ناحیه دو در یژهو به
 هب نسبت زنجبیل گروه در کلسترول میزان نشان داد که

 از ایزونیازید گروهکه  در حالی بود کمتر ها گروه یتمام
 گروه .است شده کلسترول یشافزا باعث بیشتر همه

 است نتوانسته کیتوزان با شده تیمار زنجبیل با ایزونیازید
 گروه با مقایسه در کلسترول روی بر مثبتی اثر

مطالعات انجام شده به  .باشد داشته زنجبیل با ایزونیازید
ها نشان دادند  رتبر روی ( 11)و همکارانالرخ له وسی

که پروفایل چربی یعنی کلسترول و تری گلیسیرید و 
LDL ها به طور معنی داری کاهش یافتند. هم در آن 

در ارتباط با ( 10)و همکارانشیردل چنین مطالعه 
ک زنجبیل در ـــلیپیدمی دیابتیک و آنتی تاثیرات آنتی

ایسه آلوکسان منوهیدرات و مقهای دیابتی شده با  رت
رمی نشان داد که میزان سآن با داروی گلی بن کالمید 

 های دیابتی رتدر  VLDLگلیسیرید و  گلوکز و تری
داری کاهش  یـــنسبت به گروه کنترل به طور معن

تواند به افزایش  علت کاهش کلسترول می .یابد می
بط ــــدفع کلسترول پس از مصرف زنجبیل مرت

( تاثیر زنجبیل بر 9علیزاده و همکاران) .(12،13باشد)
کاهش کلسترول را به نقش گیاه در افزایش فعالیت 

ا هیدروکسیالز کبدی معطوف آلف-۷آنزیم کلسترول 
تبدیل اند طوری که این آنزیم منجر به  دانسته

یجه کاهش و در نت کلسترول به اسیدهای صفراوی
 انجام تحقیق در .گردد غلظت کلسترول در سرم می

 HDL یعنی باال چگالی با لیپوپروتئین این میزان شده

 کیتوزان با شده تیمار زنجبیل و زنجبیل یها گروه در
 در که در حالی بود هاه گروبقیه  و شاهد گروه از باالتر
 کمتر همه از ایزونیازید HDL میزان ها گروه تمام میان
دادن انسولین و ش ــل با کاهــــ. در واقع زنجبیبود

 HDLتری گلیسیرید سرم باعث افزایش میزان نسبی 
 نشان (16،15)همکاران وخسروی  بررسی در (.14)شد

 گروه در HDL چگالی با لیپوپروتئین سطحکه  شد داده
 بر گرم یلیم 50 دوز با دیازیزونیا کننده یافتدر
 شاهد و کنترل گروه به نسبت بدن وزن یلوگرمک

 تحقیق این شده انجام جــــنتای اب که داشت کاهش
 بر یا مطالعه( 1۷)همکاران وبوردیا  دارد. خوانی هم

 بر (zingiber officinalis)زنجبیل پودر اثرات روی
قلبی عروقی و افراد  بیماران خون لیپیدهای غلظت

 کاهش اثری بر زنجبیل پودر که دادند انجام سالم
LDL (9)مکارانه و علیزاده مطالعه در ولی ؛نداشت 

 میزان کاهش باعث زنجبیل پودر که شد مشخص
 حاصل نتایج با که شود یم کلسترول و تری گلیسیرید

 در تواند می کیتوزان .دارد یخوان هم تحقیق این از
 عمل زنجبیل گیاه عصاره با همراه LDL آوردن پایین
 سمیمتابول از حاصل مواد ازجمله دان،یاکس مواد کند.

 یبیآس که نیا از قبلهستند که  یزونیازیدا مانند داروها
 ها اکسیدان یآنت ند،ینما وارد بدن یاصل یها سلول به
محلوجی و  .(1۷)کنند یم پاک طیمح از را آن

گرم  3تا  2( نیز نشان دادند که مصرف 18همکاران)
تواند کلسترول  می ماه 2زنجبیل در روز به مدت 

LDL اهش دهد که این ک 2ع را در بیماران دیابتی نو
کننده نتایج و اطالعات حاصل از این تحقیق نتایج تایید

بیشتر  در AST کبد اختصاصی یرغ آنزیم میزان است.
نشان  شاهد گروه با داری یمعن آماری اختالف ها گروه
 آنزیم میزان کبدی های یمآنز تغییرات بررسی در نداد.

 که گردید یریگ اندازه ALT یا ترانسفراز آمینو آالنین
 یشترینب کبدی یها سلول سیتوپالسم در آنزیم این

 یها سلول غشای نفوذپذیری افزایش .داشت را فعالیت
 دالیل به سلولی نکروز یا هیپوکسی اثر در کبدی

 خون داخل به آنزیم این نشت موجب تواند یم مختلف
 پس ،(19)شود خون در آن عالیتـــف شــــافزای و

 کبدی های یبآس تشخیص در آنزیم این یریگ اندازه
 میزان تحقیقاین  در که است مفید مختلف دالیل با
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 شاهد، گروه با مقایسه در ALT کبد اختصاصی آنزیم
 با شده تیمار زنجبیل کننده یافتدر گروه در تنها

 و  دارد نگه پایین را آنزیم سطح توانسته کیتوزان
 در. است یازیدایزون تیمار به مربوط آنزیم سطح باالترین

 کیتوزان با شده تیمار زنجبیل با همراه ایزونیازید گروه
 اثرات نتوانست زنجبیل با همراه ایزونیازید با مقایسه در

 و فرامرزی. دهد شــــکاه را ازیدــــایزونی مخرب
 zingiber)زنجبیل مکمل اثر بررسی( 20)همکاران

officinalis) بتال زنان چاق م در کبدی یها میآنز بر
 تجربی مطالعه این در .دادند انجام را به دیابت نوع دوم

 ،AST، ALT یها میآنز سطح بررسی به توجه با
GGT، ALP یکبد بافت یهیستوپاتولوژ بررسی و، 

های کبدی در این افراد با کاهش  نشان دادند که آنزیم
ثبات همراه بودند که نتایج این تحقیق هم نشان دهنده 

 این در. های ویستار بود ها در رت زیمین آنیا کاهش ا
 استرس اثر القاء برای ایزونیازید داروی از مطالعه

 ALT سطح رفتن باال باعث که شد استفاده داتیویاکس
 رسدمی نظر به که ردیدـــگ ها گروه تمام بین در
 خود سمی اثرات با (ROS)یژناکس آزاد های یکالراد

 بدین و شوند اییغش لیپیدهای پراکسیداسیون موجب
 با وداشته باشند  ها سلول ءغشا بر تخریبی اثر ترتیب

 باعث ندنتوا می کبدی یها سلول سیتوپالسم بر راث
 هیدرولیتیکی آنزیم ALP د.نگرد آنزیم این افزایش

 pH در آن فعالیت میزان بیشترین رو این از ،است
 سرم فسفاتاز آلکالین مقدار .شود می مشاهده قلیایی
 و استخوانی ضایعات در و پاتولوژیک شرایط در خون
 آنزیم میزان تحقیق این در که یابد می افزایش یکبد

 کننده یافتدر گروه در ALP کبد یراختصاصیغ
 شاهد گروه به نسبت را آنزیم سطح توانست زنجبیل

بر پایه نتایج این مطالعه ترکیبات . دارد نگه تر یینپا
کــاهش  بهادر ـــــل قبیــفعال موجود در زنج

ت ســطوح اســترس اکســیداتیو و اعمــال اثــرا
 هم آنزیم میزان باالترین (.21باشد) آنتی اکسیدانی می

 در .است ایزونیازید کننده یافتدر گروه به مربوط
 زنجبیل با همراه ایزونیازید کننده یافتدر گروه مقایسه

 ،زنجبیل با اههمر ایزونیازید و کیتوزان با شده تیمار
 .دارد نگه پایین را آنزیم سطح نتوانست کیتوزان تیمار
 بر زنجبیل عصاره اثر بررسی در( 22)همکاران ونان 

 رسیدند نتیجه این به رت در پانکراس و کبد پارامترهای
 از رت کبد های یمآنز عملکرد بر اهیگ نیا عصاره که

 ارهعص .دهد یم کاهش را آن و گذاشته اثر ALP جمله
ثیر ات نیز فسفاتاز آلکالن ژن انیب میتنظ بر زنجبیل اهیگ

 به توجه با سویی از ،شود یم آن کاهش باعث و دارد
 عصاره مهمی ها بیترک گرید از پنین-آلفا نکهیا

ی توکندریم در ATP دیتول مانع که تــــاس زنجبیل
 اساس بر که نمود انیب توان می نیا بر بنا ،شود می
 نازیک نیکرات یسرم سطح احتماالً پژوهش، نیا جینتا
 در و افتهی کاهش زنجبیل اهیگ عصاره نییپا دوز در

 فسفات ینمات برای فسفاتاز نیآلکال یسرم سطح مقابل
میزان  .یابد یم افزایش ATP دیتول برای یازن مورد
به صورت  ALP و  AST ،ALTهای کبدی آنزیم

د افزایش پیدا معنی داری به دنبال دریافت ایزونیازی
باشد.  دهنده تخــریب کــبد می انکه نشکردند 

( در شرایط 23همکاران) مشابه این حالت توسط ناوارو و
تیمار به وسیله استرپتوزوتوسین اعالم گردید که به 

های کبدی افزایش نشان  واسطه تخریب کبدی آنزیم
های کبدی  فراد دیابتی، افزایش میزان آنزیمدر ا دادند.

AST ،ALT   وALP دهد  ان میدر پالســما نــش
این  بر بنا. شـــود دیابت سبب اختالالت کبدی می

در پالسما، نتیجه  ALPو AST ،  ALTافزایش میزان
سیتوزول کبد به داخل گردش ها از  نشت این آنزیم

 مشخص تحقیق این پایان در .(9،10،23)باشد خون می
 کاهش باعث جبیلزن گیاه عصاره از استفاده که شد

 از و شده ALP و LDL کلسترول ،گلیسیرید تری
 اثر چنین هم .گردید HDL افزایش باعث دیگرسوی 
 صورت این به کیتوزان با شده تیمار زنجبیل عصاره

 و ALT و LDL کاهش باعث که گردید مشخص
 این به توجه بارو  این از شد. سرم HDL افزایش باعث
 تیمار زنجبیل و زنجبیل یاهگ از استفاده مثبت اثرات
 دهنده بهبود اثراتکه  گیریم یم نتیجه کیتوزان با شده

 در چنین هم .است توجه قابل شده یابیارز فاکتورهای
 اثرات که گردید مشخص DPPH شـــــآزمای پایان

 در کیتوزان با شده تیمار زنجبیل عصاره اکسیدانی یآنت
 مثبت اثر ازایت حک که بود باالتر زنجبیل با مقایسه

 زنجبیل های اکسیدان آنتی میزان بر کیتوزان تیمار
 بر ییدیات مهر نیز تحقیق این نتایج چنین هم .دارد
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 بود. بدن یها سلول بر ایزونیازید داروی مخرب اثرات
با داشتن ترکیبات فالونوئیدی  عصاره زنجبیل احتماالً

تحریک و  سلنیومها،  ها، سرکوییترپن جینجرول نظیر
باعث  ،ترشح سروتونین و با افزایش میزان انسولین

 های کرد کبد و کاهش میزان سرمی آنزیمبهبود عمل

ALP ،ALT  و AST (.26)شود می   

 سپاسگزاری
 را دوــــخ دردانیــــق مراتب یلهـــوس یندــــب

ر ام نوـــــپی گاهــــدانشرم ــــئوالن محتــــمس از
 مالـــــاع کاریـــــمــهرای ــــب انـــــکردست

 .مدار می
 اخالق: کد
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Abstract 
Introduction: Ginger (Zingiber Officinale) 

is a plant that is used widely across the 

world. This study investigated the effect of 

ginger (Zingiber Officinale) extract on the 

levels of liver enzymes, biochemical 

parameters, and histological changes among 

Wistar rats in the presence of chitosan and 

isoniazid. 

  

Materials & Methods: The extract of the 

ginger plant and ginger treated with 

chitosan was taken after being dried. 

Subsequently, the ethanol solvent was 

removed from the extract using rotary 

equipment. In total, 60 adult males white 

Wistar rats were utilized in this study. Oral 

extract of ginger and ginger treated with 

chitosan was used as gavage for the 

induction of oxidative effect. The DPPH (2, 

2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) method was 

also used to compare the antioxidant effects 

of ginger and ginger treated with chitosan.  

 
Findings: The serum levels of AST, ALT, 

and ALP enzymes, cholesterol, glucose, 

and triglyceride increased significantly in 

the experimental groups of 4 (received 

200mg/dl isoniazid) and 5 (received 

200mg/dl isoniazid and ginger), compared 

to the control group. On the other hand, the 

levels of these parameters decreased 

significantly in the experimental groups of 

2 (received 200mg/dl ginger) and 3 

(received 200mg/dl gingers treated by 

chitosan). Furthermore, the levels of these 

parameters decreased in the experimental 

groups of 6 (received 200mg/dl isoniazid 

and gingers treated by chitosan); however, 

it was not statistically significant.  

 

Discussions & Conclusions: According to 

the findings, ginger and ginger treated with 

chitosan can reduce blood glucose and 

improves hepatic lipid profile. Moreover, 

the antioxidant effects of ginger extract 

treated with chitosan were more effective, 

compared to the ginger, which indicates a 

positive effect of chitosan treatment on the 

amountnumber of ginger antioxidants. 

 
Keywords: Chitosan, DPPH, Serum 

biochemical parameters, Wistar rat, 

Zingiber officinale  
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