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  چکیده
نیز باید نقش داروهاي گیاهی مانند زنجبیل ، عالوه بر نقش داروهاي شیمیایی، به در راه هاي مبارزه با درد :مقدمه      

 زنجبیل بر مالعه به بررسی اثر عصاره هیدرواتانولی ریزو در این مط.مرفین یک داروي ضد درد رایج می باشد .توجه داشت
  .شود بی دردي ناشی از مرفین پرداخته می

 گرم استفاده 15±150هاي صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزنی  در این مطالعه از موش :ها مواد و روش       
 مورد ها موش،  از تجویزبعددقیقه  30 . تایی تقسیم بندي شدندششگروه  ششصورت تصادفی به ه ها ب موش. گردید

هاي آماري آنالیز واریانس یک   آزمونو توسط mean±SEMصورت ه نتایج حاصله ب گرفته و ر قراTail-flickآزمون 
معنی دار در نظر  P<0.05اختالفات داده ها با . تجزیه و تحلیل شد Tukeyو تست ) One way ANOVA(طرفه

  .گرفته شد
مورد دریافت کننده هاي   در تمامی گروهمرفین+ و ترکیب عصارهزنجبیلعصاره  ،نمرفی :ي پژوهشیافته ها     

 عصاره توانست اثرات ضد دردي مرفین )P<0.001(. داشته باشدضددردياثرات  Tail-flick  در تست آزمون توانست
  )P<0.05(.را تقویت نماید

درگیر در ریق دخالت در سیستم مرکزي  احتماالً از طزنجبیلمشاهدات ما نشان داد که  :نتیجه گیريبحث و        
 باعث زنجبیل عصاره که کرد ادعا توان می . شودصحراییهاي  تواند باعث کاهش درد در موش میمسیرهاي درد 

چنین با توجه به عوارض مصرف مرفین، می توان از ترکیب عصاره  هم. است رفین شدهم دردي ضد اثرات افزایش
صورت با کاهش میزان مصرف مرفین اثرات جانبی کمتري در  تفاده نمود که در اینزنجبیل و مرفین جهت کاهش درد اس

  .بر خواهد داشت
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  مقدمه
 که در اثر آسیب وارده به درد احساسی است نامطلوب       
درد به عنوان عامل . هاي مختلف ایجاد می شود بافت

هشدار دهنده اي است که وجود یا احتمال وجود خطر را در 
درد عمدتاً به دو صورت حاد و ). 1(،دهد یک عضو نشان می

کند که در هر صورت باعث ایجاد مشکالتی  مزمن بروز می
د به عنوان یک عامل شود که می توان در بدن انسان می

هاي  محدود کننده یا ناتوان کننده مانع از انجام فعالیت
به همین علت انسان از زمانی که درد را . روزمره شود

شناخت در پی پیدا کردن راهی براي یافتن علت آن و 
در طی یک ). 2(،چگونگی برطرف کردن آن بوده است

در این بررسی به عمل آمده توسط انجمن درد آمریکا فقط 
 کشور پنجاه میلیون نفر در سنین مختلف از درد رنج می

 از صد میلیون دالر هزینه شها بی برند که براي کنترل آن
  )3(.می شود

طور که گفته شد درد به دو صورت حاد و مزمن  همان      
درد حاد ناشی از یک صدمه سریع و . خود را نشان می دهد

ن عامل ایجاد ناگهانی در یک عضو است که با از بین رفت
در حالی که درد مزمن . کننده آن درد هم از بین می رود

طوالنی مدت بوده و ناشی از صدمه ایجاد شده در طی زمان 
طوالنی است که عوارض آن صدمه منجر به درد مزمن می 

چه در  گر. شود که تا عارضه باقی است درد هم وجود دارد
یایی مدنظر بوده راه هاي مبارزه با درد همواره داروهاي شیم

است اما نقش داروهاي گیاهی را نباید فراموش نمود که در 
 را نیز به خود اختصاص  ايطی قرون مختلف جایگاه ویژه

با وجود پیشرفت علم داروسازي و داروهاي . )2(،داده است
شیمیایی فراوان در جهت تسکین درد، استفاده از داروهاي 

ابلیت دسترسی آسان گیاهی به دلیل داشتن عوارض کمتر، ق
 هم). 4(،تر و نیز مقرون به صرفه تر بودن توصیه می شود

با توجه به اثرات سوء داروهاي شیمیایی در دهه هاي چنین 
اخیر، دانشمندان و محققان توجه خود را روي اثرات درمانی 

  .گیاهان معطوف نموده اند
در حال حاضر کنترل درد با استفاده از داروهاي        

 و داروهاي ضد درد )NSAID(یراستروئیديضدالتهابی غ
شواهد زیادي مبنی بر دخالت  و گیرد اپیوئیدي صورت می

سیستم هاي نوروشیمیایی مانند سیستم اپیوئیدي در کنترل 
ویژه مرفین ه  داروهاي اوپیوئیدي ب).5(،درد وجود دارد

 اما استفاده .کارایی باالیی در تسکین درد حاد و مزمن دارند
فین سبب کاهش تدریجی اثرات آن می شود، به مکرر از مر

که براي رسیدن به همان تاثیر فرد به مقدار بیشتري  طوري
  در این پدیده سطح پروتئین،)6(،از آن ماده نیاز پیدا می کند

، کلسیم کالمودولین، پروتئین C هایی مانند پروتئین کیناز
 که نقش cGMP و پروتئین کینازهاي وابسته به A کیناز

آسپارتات را دارند  -Dمتیل - Nفریله کردن کانال فس
نتیجه میزان نیتریک اکساید زیاد  در. افزایش پیدا می کند

 ).7(، شروع می شودNO/cGMP/PKGشده و مسیر 
 به اثرات ضد دردي تحملتزریق مکرر مرفین سبب ایجاد 

تحمل، پس از ). 8(،جزي می شوداین دارو و حتی هیپرآل
شود که نیاز به میزان بیشتري   میمصرف مکرر دارو باعث

  )9(.از دارو براي رسیدن به همان تاثیرات اولیه احساس شود
 یکی از Zingiber officinaleزنجبیل با نام علمی        
این گیاه امروزه .  می باشدZingiberaceae خانواده ءاعضا

  هند که بزرگسر مناطق حاره اي مرطوب مخصوصاًادر سر
ها  ها و چینی هندي .کشت می شودترین تولید کننده است 

 سال براي 5000خصوص ریزوم آن، بیش از ه از زنجبیل ب
زنجبیل . ها استفاده می کردند درمان بسیاري از بیماري

هزاران سال براي درمان بیماري هاي متعددي مانند 
سرطان، آسم، زوال سرماخوردگی، تهوع، آرتروز، میگرن، 

 فشارخون باال استفاده می وعقل، کولیت اولسراتیو، دیابت، 
 )10،11.(شده است

 چنین داراي خاصیت ضد دردي، آرام زنجبیل هم       
. )12(،بخشی، ضد تب و ضد باکتري در حیوانات دارد

تواند التهاب   می400 و mg/kg 200زنجبیل در دوزهاي 
  )13(.را تعدیل نماید

 و تالش در در زمینه دردبا توجه به اهمیت مطالعه         
گاهی ها در این زمینه و کمک به توسعه علم جهت افزایش آ

چنین با توجه به   هم سالمت عمومی وءدر راستاي ارتقا
ند مان(استفاده از داروهاي اوپیوئیديمشکالت مرتبط با 

)  از دارواستفادهء و سو وابستگی، سرخوشی مقاومت به دارو،
با  و  داروهاي مخدرو تالش جهت یافتن دارویی جایگزین

ین نکته که تاکنون محققین اثرات عصاره عنایت به ا
بی دردي ناشی  را بر Zingiber officinaleهیدروالکلی 

بر آن شدیم تا این مطالعه را به  بررسی ننموده اند، مرفیناز 
توان آن را   که با انجام آزمایشات تکمیلی میانجام رسانیم

  .جایگزین داروهاي شیمیایی ضد دردي نمود
  ها مواد و روش

خانه گروه بیولوژي  این پژوهش که در حیواندر       
 سر موش صحرایی 36دانشگاه بوعلی سینا به انجام رسید از 

 خریداري موسسه سرم سازي رازينر بالغ نژاد ویستار که از 
خانه آزمایشگاه  حیوانات به حیوان. شده بودند استفاده گردید

. تقل شدندــانوري دانشکده علوم مـقیقاتی علوم جـتح
 و 22±2 در طول پروژه در این مکان در دماي موش ها
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 ساعت روشنایی 12ساعت تاریکی و 12شرایط نوري 
گونه محدودیتی از نظر مصرف آب و  نگهداري شدند و هیچ

جهت تطبیق با محیط آزمایشگاه به مدت یک . غذا نداشتند
داده شدند و  هفته قبل از انجام آزمایش در این مکان قرار

 در این  کار با حیوانات آزمایشگاهیل اخالقیئتمام مسا
  .پروژه با نهایت دقت رعایت گردید

هاي  فروشگاه از زنجبیلگیاه   ریزومدر اواخر تابستان       
 و پس از هتهیه گردید میوه و تره بار سطح شهر همدان

شناسایی توسط متخصص گیاه شناسی به آزمایشگاه منتقل 
 جاري  در تاریکی و در معرض هواي پس از خرد کردن،و

وسیله آسیاب پودر شده و در بشر ه سپس ب. خشک شد
 قرار هفته دوبه مدت  درصد 80حاوي محلول آبی اتانول 

زن  بار در هر روز توسط هم محتویات بشر دو. داده شد
  مذکور زمانمدتگذشت بعد از . اي بهم زده می شد شیشه

محتویات ظرف توسط کاغذ صافی فیلتر گردید و محلول 
گراد و   درجه سانتی80دستگاه روتاري، در دماي حاصله در 

پس از تغلیظ و حذف حالل، عصاره . دور متوسط قرار گرفت
صورت ه حاصله به مدت یک روز زیر هود قرار داده شد تا ب

 .عصاره آماده به فریزر منتقل گردید. کامل خشک شود
 mg/ml10هاي  صورت ویاله  نیز بمرفین سولفاتداروي 

معاونت غذا و  از داروپخش ایرانجات ساخت کارخانه 
  .تهیه گردید داروي استان همدان

 تایی شش گروه ششصورت تصادفی به ه موش ها ب      
گروه دریافت ) Bگروه کنترل، ) A: تقسیم بندي شدند

گروه دریافت کننده ) mg/kg1 ،C با دوز مرفینکننده 
گروه دریافت کننده عصاره ) mg/kg100 ،Dعصاره با دوز 

گروه دریافت کننده ) mg/kg200 ،E با دوز
گروه دریافت ) mg/kg100( ،F(عصاره+)mg/kg1(مرفین

  ).mg/kg 200(عصاره+)mg/kg 1(مرفینکننده  
 در سالین آن و مشخص از ، مقدار کافیعصاره جهت تجویز 

نظر  ، دوزهاي موردآزمون موردهاي  گروه به .حل شد
به  مرفینیق ، یک ساعت قبل از تزربه طریقه گاواژعصاره 

تزریق داخل از طریق  مرفین نیزو حیوان خورانده شده 
  . شدتجویز )i.p(صفاقی
، براي تعیین آستانه  دقیقه از تجویز30پس از گذشت        

-Tailدرد حرارتی در حیوانات با استفاده از دستگاه 
Flick)TF ( ساخت شرکت برج صنعت ایران استفاده
انتهاي دوره آزمایش از هر حیوان دو بار، در ابتدا و . گردید

آزمون قرار  نظر پاسخ دهی به محرك دردآور حرارتی، مورد
مک  و لیه شده توسط ئآزمون بر اساس مدل ارا. گرفت
روش آزمون به این صورت بود که در . )14(، انجام شدکارتی

صورت ه  دقیقه جهت تطابق، ب45ابتدا حیوان به مدت حدود 
 آن. ري قرار گرفتافقی در داخل محفظه مخصوص نگهدا

گاه دم در معرض نور تابشی از یک منبع حرارتی قرار گرفته 
و مدت زمان تاخیر در پس کشیدن دم توسط یک کرنومتر 

 3در روز انجام تست با انجام . دیجیتالی در دستگاه ثبت شد
بار، شدت جریان   دقیقه یک5 به فواصل TFبار آزمون 

پس کشیدن دم در طوري تنظیم گردید که زمان تاخیر در 
میانگین زمان .  ثانیه تعیین شود5-6حیوانات کنترل بین 

 .هاي حیوانات محاسبه شد پس کشیدن دم در تمام گروه
دست آمده از گروه هاي مورد آزمایش، ه یافته هاي ب        

مورد بررسی قرار  vol.21 SPSS با استفاده از نرم افزار
ی و  ارزیابmean±SEMصورت ه گرفت و نتایج حاصله ب

جهت مقایسه نتایج این پژوهش از . تجزیه و تحلیل شد
 One way(هاي آماري آنالیز واریانس یک طرفه آزمون

ANOVA ( و تستTukey براي مقایسه دو به دو بین 
 معنی P<0.05 اختالفات داده ها با .گروه ها، استفاده شد
  .دار در نظر گرفته شد

  ي پژوهشیافته ها
صورت میانگین میزان ه ب: نتایج حاصل از این آزمون      

TFL ثبت شده در طی آزمون Tail flick گزارش گردید 
ه ئکه نتایج آنالیزهاي آماري مربوط به آن در جدوال زیر ارا

هاي  بر اساس آنالیز داده ها و انجام آزمون. شده است
هاي مورد آزمون در  آماري مشاهده شد که  تمامی گروه

الف معناداري می باشند مقایسه با گروه کنترل داراي اخت
بدین معنی که تجویز مرفین، عصاره و ترکیب 

عصاره توانستند اثرات ضد دردي کامالً بارزي را از +مرفین
  )1نمودار شماره )(P<0.001(.خود بروز دهند

چنین در این مطالعه دیده شد که بین گروه  هم       
 و گروه دریافت mg/Kg 1دریافت کننده مرفین با دوز 

 تفاوت معنادار mg/Kg 100ه زنجبیل با دوز کننده عصار
 نیز 2طور که در نمودار شماره   همان)P<0.001(.بود

هاي دریافت کننده مرفین و  مشاهده می گردد بین گروه
 اختالف معنی دار می mg/Kg 200عصاره با دوز 

  )P<0.01(.باشد
ن با دوز ــنده مرفیــت کنـروه دریافـن گـتبی      

mg/Kg 1ترکیب ده ـننـت کـ و گروه دریاف
تفاوت معنی داري مشاهده ) mg/Kg100(عصاره+مرفین
نده مرفین و ـتالف بین گروه دریافت کنـاما اخ. نگردید

) mg/Kg200(عصاره+یب مرفینـگروه دریافت کننده ترک
 این نتایج را می توان در نمودار )P<0.05(.عنادار بودـم

  . نیز مشاهده نمود3شماره 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 s

jim
u.

m
ed

ila
m

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                               3 / 9

https://sjimu.medilam.ac.ir/article-1-1329-en.html


   علی گمار و همکاران-...بر بی دردي) Zingiber officinale( عصاره هیدرواتانولی ریزوم زنجبیلاثر بررسی
 

 77

 

 

الً ـز کام نی1ماره ـه که در نمودار شـگون همان     
صاره ـشخص می باشد بین هر دو گروه دریافت کننده عـم
ده ترکیب ـروه هاي دریافت کننـیل و گـبجزن

عنادار ـالً مـالف کامـتـعصاره در هر دو دوز اخ+مرفین
  )P<0.001(.ودـب

هاي دریافت کننده عصاره در دو دوز  بین گروه        
به همین . مختلف اختالف معنی داري مشاهده نگردید

عصاره +هاي دریافت کننده ترکیب مرفین ترتیب بین گروه
گونه اختالف معنی داري  در هر دو دوز مورد مصرف هیچ

  .مشاهده نشد
  
 
 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 با مرفین کننده دریافت گروه) B کنترل، گروه) A. ها با یکدیگر آزمون و مقایسه کلی همه آن هاي مورد  در گروهTFL مقایسه .1نمودار شماره
 کننده دریافت گروه )mg/kg 200، Eدوز با عصاره کننده دریافت گروه )mg/kg 100، Dدوز با عصاره کننده دریافت گروه) mg/kg 1، Cدوز

» mean±SEM«مقادیر بیانگر  ).mg/kg200(عصاره+)mg/kg1(مرفین کننده دریافت گروه )mg/kg100(، F(عصاره+)mg/kg1(مرفین
   .ار است موش صحرایی نر نژاد ویست)n=6(مربوط به 

  
  
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 با مرفین کننده دریافت گروه) B کنترل، گروه) A .کنترل و دریافت کننده مرفین و عصارههاي   در گروهTFL مقایسه .2 نمودار شماره
 ± mean«نگر مقادیر بیا. mg/kg 200دوز با عصاره کننده دریافت گروه )mg/kg 100، Dدوز با عصاره کننده دریافت گروه) mg/kg 1، Cدوز

SEM « مربوط به)n=6(موش صحرایی نر نژاد ویستار است . )P≤0.001:***, P≤0.01:**(  
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 با مرفین کننده دریافت گروه) B کنترل، گروه) A .عصاره+کنترل و دریافت کننده مرفین و مرفینهاي   در گروهTFL مقایسه .3 نمودار شماره
مقادیر بیانگر  ).mg/kg200(عصاره+مرفین کننده دریافت گروه )mg/kg100(، D(عصاره +مرفین دهکنن دریافت گروه) mg/kg 1، Cدوز

»mean ± SEM « مربوط به)n=6(موش صحرایی نر نژاد ویستار است ) .P≤0.001:***, P≤0.05:*( 
  

   و نتیجه گیريبحث
 به درد احساسی است نامطلوب که در اثر آسیب وارده     
به عنوان عامل هشدار ی شود و هاي مختلف ایجاد م بافت

دهنده اي است که وجود یا احتمال وجود خطر را در یک 
هاي نر  در این تحقیق از موش. )1(،دهد عضو نشان می

ه ها ب بالغ نژاد ویستار استفاده گردید که سیستم عصبی آن
در مدل آزمون پس کشیدن دم . طور کامل رشد کرده است

یم گیرنده هاي پوستی طور مستقه ب محرك حرارتی دردزا
هاي درد در مسیر  حس درد را تحریک کرده و ایمپالس

انتقال خود به مراکز باالتر در سطح نخاع و تنه مغز در 
  )15(.معرض تعدیل قرار می گیرند

هاي بسیار دور به عنوان یک مسکن  مرفین از زمان         
اثر ضد دردي مرفین . بسیار موثر مورد استفاده بوده است

 شدن مرفین به گیرنده هاي اپیوئیدي در تصلمناشی از 
 تاالموس، ساقه مغزي و نخاع که در مانندمناطقی از مغز 

 مرفین به این مناطق اتصال . می باشدمسیر درد قرار دارند
بسیاري از . در مسیر درد منجر به اثرات ضد دردي می گردد

محققین معتقدند که مرفین از طریق مهار آنزیم آدنیالت 
 هدر مطالع). 16(، اثر ضد دردي را ایجاد می کندسیکالز

هاي صحرایی  حاضر نیز اثرات ضد دردي مرفین در موش
 .نر  مشاهده گردید

چنین در این مطالعه مشاهده کردیم که عصاره  هم     
هیدروالکلی ریزوم گیاه زنجبیل اثرات قابل مالحظه اي در 

هاي صحرایی نر بالغ داشت که یافته  کاهش درد در موش

موید این است که عصاره زنجبیل توان تقویت موجود 
 اثر عصاره .مسیرهاي عصبی مرکزي مهارکننده درد را دارد

 زنجبیل بر کاهش شدت درد در آزمون پس کشیدن دم، که
   مربوط به تحریک مستقیم گیرنده هاي حس درداین آزمون
 و تحت تاثیر مسیرهاي نزولی مهار درد در سطح می باشد
آنتی ، می تواند ناشی از اثرات )15(،ه مغز قرار داردنخاع و تن

کولینرژیکی ترکیبات موجود در آن باشد که مسیرهاي 
ستم عصبی مرکزي را تقویت نزولی مهارکننده درد در سی

چنین این تاثیرات می تواند ناشی از مهار  هم). 17(،می کنند
 انتقال درد در شاخ خلفی نخاع و در اثر ترکیبات مهارکننده

گیرنده هاي . ر گابا و گلیسین صورت گرفته باشدعصاره نظی
مگاتروپیک گابا در سطوح مختلف تنه مغز و نخاع از انتقال 

. )18،19(،هر دو نوع درد حاد و مزمن جلوگیري می کنند
 را می توان به وجود انطور اثرات ضد دردي گیاه همین

اثرات خواب آوري اسیدهاي آمینه موجود در عصاره و 
 .)20،21(،زایش سطح سروتونین و مالتونین مرتبط دانستاف

ترکیبات ها  بر اساس گزارشکر می باشد که ذالزم به 
عصاره زنجبیل داراي ویژگی آنتاگونیست گیرنده موجود در 

H3هایی مبنی بر اثرات   گزارش).22(، می باشد
). 23(، بر کاهش درد وجود داردH3هاي گیرنده  آنتاگونیست

ت که سیستم عصبی هیستامینرژیکی نقش مشخص شده اس
در واقع گیرنده هاي هیستامینی . مهمی در کنترل درد دارد

که هم در محیط و هم در مرکز قرار دارند در تنظیم حس 
  )24(.درد نقش مهمی ایفا می کنند
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رش شده است که زنجبیل می تواند باعث چنین گزا هم 
ت  که می توان اثراهاي کلسیمی شود بلوك شدن کانال

 )25(.تبط دانسترا به این امر نیز مر ضد دردي آن
 اثرات ضددردي ترکیبات گزارشات متعددي مبنی بر

 هاي  تجویز عصاره.آنتوسیانینی موجود در گیاهان وجود دارد
دو فاز حاد و  گیاهی سرشار از این مواد در کاهش درد در هر

ها مشتقات  انین آنتوسی).26(،مزمن تاثیر مثبت داشته است
 -2هاي  گلیکوزیدي پلی هیدروکسیل و متوکسیل نمک

دانه غیر سمی و محلول در آب می  فنیل بنزوپیریلیوم، رنگ
طور گسترده اي در طبیعت یافت می شود و ه باشند که ب

بسیاري از  هاي قرمز، آبی، بنفش، ارغوانی و سیاه در رنگ
امروزه . اشدها مربوط به آن می ب میوه ها، سبزیجات و گل

هاي آنتی  به دلیل روشن شدن خواص فراوان نظیر فعالیت
هاي فیزیولوژیکی مختلف از جمله  اکسیدانی و ویژگی

خواص ضد سرطانی، ضد التهابی، ضد حساسیت و 
پیشگیري از انسداد شریان قلب، کاهش کلسترول و خاصیت 

ها در دنیا بسیار مورد  مصرف آنتوسیانین... ضد دیابتی و
  این ترکیبات آنتی اکسیدان).27(، قرار گرفته استتوجه

ها و هاي بسیار قدرتمندي هستند که با مهار سیکلواکسیژناز
 می توانند باعث سرکوب مسیرهاي مرتبط با لیپو اکسیژنازها

 درصد روغن 4 تا 1 ریزوم زنجبیل حاوي ).28(،درد شوند
هاي سزکویی ترپن  هیدروکربن. فرار و الئورزین می باشد

-zingiberne ،R-curcumene ،βشامل 
sesquiphellandrene ،β-bisabolene و آلدئیدها و 

هاي مونوترپن نیز در ترکیبات این گیاه دیده شده  الکل
مطالعات متعدد نشان داده است که ترکیبات ). 29(،است

هاي موجود در زنجبیل  فنولی و آنتوسیانین
اثرات  ها gingerdion و Gingerol  ،shoagolشامل

Neuroprotective فراوانی مشتمل بر خاصیت 
بخشی و بهبود حافظه و یادگیري ناشی از  ضددردي، آرام

هاي صحرایی  پروسه پیري در موش
 ,quercetin, rutin, catechin.)29،30(،دارد

epicatechin, naringenin, kaempfero از جمله 
 .)31(،ترکیبات فالونوئیدي موجود در زنجبیل می باشند

-متیل-Nفالونوئیدها با مهار فعالیت گیرنده هاي 
D آسپارتات، سبب کاهش کلسیم داخل سلولی شده و به

 A2 دنبال آن فعالیت نیتریک اکساید سنتتاز و فسفولیپاز
 بدین گونه از طریق .وابسته به کلسیم کاهش می یابد

کاهش میزان نیتریک اکساید و پروستاگالندین ها، اثرات 
 ).32(، ضد دردي خود را اعمال می کنندضد التهابی و

گزارش شده است که تاثیرات ضد التهابی فالونوئیدها ناشی 

هاي التهابی نظیر فاکتور نکروز  از مهار سیتوکین
که از ماکروفاژهاي فعال در التهاب ترشح ) TNF(توموري

ها می گردند، می  می شوند و سبب افزایش پروتاگالندین
 ونوئیدها نیز از طریق مهار کاتکولبرخی از فال). 33(،باشد

O-ها خواص آنتی  متیل ترانسفراز و حفظ کاتکول آمین
 ). 34(،اکسیدانی و ضدالتهابی خود را اعمال می کنند

گزارشاتی مبنی بر اثرات زنجبیل بر کاهش درد در 
چنین درد دیسمنوره در افراد بالغ وجود  استئوآرتریت و هم

موجود در این   Gingerolراتدارد که این اثر را به تاثی
 سیکلواکسیژناز و لیپواکسیژناز عنوان مهارکنندهه گیاه ب

 و Gingerol  ،shoagol.)35،36(،مرتبط دانسته اند
gingerdionاز ترکیبات تشکیل دهنده زنجبیل(ا ه( ،

ها و  از طریق مهار سیکلواکسیژنازPGمهارکننده هاي قوي 
ولیسم اسید آراشیدونیک  و از متاب می باشندلیپواکسیژنازها
گونه که اشاره شد  چنین همان هم). 37(،کند جلوگیري می

این ترکیبات می توانند از طریق مهار نیتریک اکساید سنتتاز 
باعث مهار مسیرهاي التهابی شده و اثرات ضد دردي خود را 

 این می توان اثرات ضد دردي بر  بنا.)38(،اعمال نمایند
بات فالونوئیدي در آن مرتبط زنجبیل را به وجود ترکی

  .دانست
در این پژوهش براي کاهش درد به عنوان کنترل مثبت از 

 سیستم درگیرنده هاي مرفین . داروي مرفین استفاده گردید
اما مرفین .  هستندμ ،k1 ،k3عصبی شامل گیرنده هاي 

هایی که سبب   در بخشμبیشتر تمایل به گیرنده هاي 
نند کورتکس آمیگدال، تعدیل درد دخالت دارند ما

هاي  هیپوتاالموس، ماده خاکستري دورقناتی و نورون
مرفین باعث . موجود در شاخ پشتی نخاع بیشتر می باشد

هاي درجه اول در  کاهش آزادسازي گلوتامات در نورون
ه قیم و بتصورت مسه این اثر بازدارندگی ب. نخاع  می شود

 و مهار C ازطور پس سیناپسی از طریق فعال شدن فسفولیپ
نهایت موجب باز شدن   شده که درآنزیم آدنیالت سیکالز

 هاي پتاسیمی و خروچ پتاسیم و بسته شدن کانال کانال
نتیجه غشاء  در. هاي کلسیمی ولتاژ باال می شود

هیپرپالریزه شده و تولید نیتریک اکساید مهار می 
مرفین از آزاد شدن گابا جلوگیري کرده و سبب ). 39(،گردد

تحریک چنین مرفین با  هم). 40(،شود وقف شدن درد میمت
 باعث فعال شدن سیستم μگیرنده هاي 

، سیستم )نرژیکآدر-2αگیرنده هاي (نورآدرنرژیک
  )40،41.(سروتونرژیک و کاهش درد در سطح نخاع می شود

ه  بمرفینمشاهدات ما نشان داد که ترکیب عصاره و       
ین اثر ضد داراي بیشترصورت سینرژیک اثر گذاشته و 
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می توان احتمال داد که این سینرژیسم . می شوددردي 
 ناشی از اثر مشترك مرفین و عصاره در بلوکه کردن کانال

این مطلب را می توان به چنین  هم. هاي کلسیمی باشد
بدین . اثرات جداگانه هر کدام از این ترکیبات مرتبط دانست

 به مرفین طور که در باال نیز اشاره کردیم گونه که همان
 می تواند باعث سرکوب ضد درد رایجعنوان یک داروي 

مسیرهاي درد شده و عصاره نیز احتماالً از طریق وجود 
طور کلی ترکیبات ه ترکیبات آنتوسیانینی و فالونوئیدي و ب

و ضد التهابی خود می تواند در مسیرهاي آنتی اکسیدانی 

با  .دمرکزي درد دخالت کرده و باعث اثرات ضد دردي شو
 با عنایت به اثرات جنبی  و کنونیمطالعهنتایج  توجه به

 از گیاه ،هاي بیشتر توان پس از بررسی میمصرف مرفین 
زنجبیل به عنوان یک داروي سرکوب کننده درد استفاده 
نمود و یا با شناسایی و جداسازي مواد موثره موجود در این 

عنوان ه بها  گیاه که در مسیرهاي درد درگیر هستند از آن
هاي   که این مهم با بررسیترکیبات ضد درد استفاده کرد

  .گردد آزمایشگاهی و بالینی بعدي تکمیل تر می
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Abstract 
 
Introduction: In addition to chemical drugs, 
the role of herbal remedies such as ginger 
should also be noted in fighting against 
pain. Morphine is a common pain medi-
cation. This study investigated the effect of 
ginger rhizome Hydroethanolic extract on 
analgesia induced by Morphine in adult 
male rats. 
 
Materials & Methods: In this study, male 
Wistar rats in the weight range of 150 ± 15 
g were used. The mice were randomly div-
ided into six groups of six. 30 min after pre-
scription, the rats Tail-flick test was perfor-
med and the results were analyzed as mean-
±SEM and by ANOVA (One way ANO-
VA) and Tukey test. Data differences with 
P <0.05 was considered significant. 
 

Findings: Results showed that the ginger 
extract relieved pain in tail-flick test in all 
receiving groups (P 0.001). The extract 
could increase the anti-pain effects of 
morphine (P 0.05). 
 
Discussion & Conclusion: Our observations 
indicated that Ginger may interfere with the 
central system involved in pain pathways 
which can reduce pain in rats. In the way, 
Ginger extract can increase the analgesic 
effect of morphine. Also, due to the side 
effects of morphine, it can be combined 
with Ginger juice and to be used for reliev-
ing pain. By doing so, the reduction in mo-
rphine consumption will have fewer side ef-
fects. 
 
Keywords: Ginger hydroethanolic extract, 
pain, morphine 
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