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پناه بگيريد و درامان بمانيد

شما را فرامي خواند

زنجبيل
آذر حداد، انسیه زارع نژاد، ناهید محمدي
معلمان شیمي منطقه 5 تهران

کلیدواژه ها: زنجبیل )زنجفیل(، گیاهان دارویي، خواص درماني

مقدمه 
کارب��رد گی��اه زنجبی��ل1 در طب س��نتي به 
گذش��ته هاي بس��یار دور باز مي گ��ردد؛ چنان که 
در عطاري ه��اي قرون وس��طي جایگاه خاصي 
داش��ته و در درم��ان نفخ و تهوع مورد اس��تفاده 
بوده است. کارشناسان طب هندي از آن به عنوان 
دارویي جهاني یاد کرده اند. کاربرد گس��تردة این 

گیاه نه تنها به خواص ضدقارچ و ضدباکتري آن 
وابس��ته اس��ت بلکه از اثر تسکین بخشي که بر 

دستگاه گوارش دارد، ناشي مي شود.
زنجبی��ل ک��ه در ایران باس��تان ب��ه ژنگویر 
معروف بوده اس��ت، از راه کش��ورهاي عربي به 
غرب راه یافته اس��ت. امروزه در تهیة داروها و 

مکمل هاي غذایي از زنجبیل استفاده مي شود.

چكیده
زنجبی��ل )زنجفیل( به عنوان گیاهي دارویي از زمان هاي دور کاربرد داش��ته اس��ت. ارزش 
دارویي این گیاه به مقدار ترکیب هاي س��وزاننده و اس��انس هاي موجود در آن بس��تگي دارد. 
از جمله اثرهاي درماني زنجبیل مي توان به خواص ضدقندخون، کاهندة کلس��ترول، تحریک 
دس��تگاه ایمني و پاد اکس��ندگي آن اش��اره کرد. در این مقاله، ترکیب هاي شیمیایي که مسئول 

خواص درماني زنجبیل هستند و اثرهاي درماني آن مورد بررسي قرار مي گیرد.
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ترکیب هاي شیمیایي
بخش اصلي مورد اس��تفادة زنجبیل، س��اقة 
زیرزمیني آن اس��ت که ریزوم نامیده مي ش��ود. 
ساقه هاي هوایي گیاه که به طور عمودي از ریزوم 
 خارج مي شوند، حامل برگ هاي پهن و گل هاي 
زرد رن��گ گیاه ان��د. ح��دود 50 ت��ا 70 درصد 
زنجبیل را انواع قندها تش��کیل مي دهد و مقدار 
اسیدهاي چرب � که به شکل آزاد یا ترکیب  در 
آن وج��ود دارند � به 3 تا 18 درصد مي رس��د. 
ش��کل 1، ساختار و فرمول ش��یمیایي اسیدهاي 

چرب موجود در زنجبیل را نشان مي دهد.
در بخش ه��اي زیرزمین��ي زنجبی��ل، 1 تا 3 
درص��د اس��انس روغني ف��ّرار وج��ود دارد که 
ترکیب هایي مانند کامف��ن، فالندرن، زیجي برن، 
سینئول، سیترال و بورنئول را دربرمي گیرد. بوي 
تن��د و اثرهاي اصل��ي زنجبیل ناش��ي از وجود 
جینجرول2، شوگائول3  اولئورزین هایي همچون 
و زینگرون4 اس��ت که حدود 4 ت��ا 7/5 درصد 
گیاه را تش��کیل مي دهند، شکل 2. خاصیت پاد 
اکسندگي این گیاه نیز از شوگائول و جینجرول 
نتیجه مي ش��ود. مزة تند و س��وزش آور زنجبیل 

ناشي از وجود همین ترکیب هاست.
آمینواس��یدها، پروتئی��ن، م��واد معدن��ي و 
ویتامین های��ي همچون ویتامین A، از دیگر مواد 

موجود در گیاه زنجبیل اند.

اثرهاي درماني
 پیشگیري از سرطان روده

س��رطان روده در مردان نس��بت ب��ه زنان، 
بیماري بس��یار ش��ایع تري اس��ت. این بیماري 
در ایاالت متحده دومین عامل کش��نده به ش��مار 
م��ي رود. بناب��ر پژوهش های��ي که در دانش��گاه 
مینه سوتا انجام گرفته است، مصرف جینجرول � 
که از زنجبیل به دست مي آید � در درمان سرطان 

روده سودمند است.

 درمان سرطان پروستات
از پژوهش ه��اي دانش��گاه ایال��ت جورجیا 
چنی��ن برمي آی��د که عص��ارة زنجبیل از رش��د 
س��لول هاي س��رطاني در پروس��تات جلوگیري 
مي کن��د. مص��رف زنجبیل تا ح��دود 60 درصد 
فروکش ک��ردن تودة س��رطاني را در پي داش��ته 
است؛ بدون آنکه اثرهاي جانبي یا مسمومیت از 
خود به جا بگذارد. مصرف روزانة   g 3/5 عصارة 
زنجبیل، اثرهاي ضدس��رطاني قوي را به روشني 

نشان داده است.

 سرطان تخمدان
بن��ا به بررس��ي هاي انج��ام ش��ده در مرکز 
س��رطان دانش��گاه میش��یگان، َگ��رد زنجبیل بر 

بوي تند و اثرهاي اصلي 
زنجبيل ناشي از وجود 
اولئورزين هايي همچون 
جينگرول، شوگائول و 
زينگرون است

زنجبيل منبعي از ويتامين ها 
از جمله ويتامين B6، و مواد 
معدني مانند پتاسيم و منيزيم 
است كه در برابر بيماري هاي 
قلبي از انسان حمايت مي كند

اولئیک اسید

شکل 1 اسیدهای چرب موجود در زنجبیل

لینولئیک اسید

لوریک اسید

پالمیتیک اسید
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سلول هاي س��رطاني در بخش هاي مختلف بدن 
غلبه مي کن��د و به ویژه، از مقاومت س��لول هاي 
س��رطاني تخمدان در برابر داروهاي ضدسرطان 

مي کاهد.

 کاهش فشارخون
به تازگي مش��خص شده اس��ت که زنجبیل 
مي تواند در کاهش فشارخون سودمند باشد. در 
حالي که فش��ارخون باال مي تواند به بیماري هاي 
قلبي، نارسایي کلیه و سکته بینجامد، مواد موجود 
در زنجبیل با جلوگیري از تشکیل رسوب کلسیم 
در درمان و پیش��گیري از بیماري هاي کلیه مؤثر 
واقع مي ش��ود، با تحریک گردش خون احتمال 
س��کته هاي قلبي و مغزي را کاهش مي دهد و از 
فش��ارخون مي کاهد. توصیه مي شود کساني که 
به دلیل ابتال به بیماري فشارخون از دارو استفاده 
مي کنند و تمای��ل دارند به جاي دارو، از زنجبیل 
استفاده کنند، با پزشک خود مشورت کنند؛ زیرا 
مص��رف مکمل زنجبی��ل، 14 روز پیش از زمان 

جراحي باید متوقف شود.
زنجبیل منبعي از ویتامین ها از جمله ویتامین 
B6، و مواد معدني مانند پتاس��یم و منیزیم است 

که در برابر بیماري هاي قلبي از انس��ان حمایت 
مي کند. به نظر مي رس��د وجود این مواد است که 
با جلوگیري از گرفتگي رگ ها کاهش فشارخون 

را در پ��ي دارد و از لخته ش��دن خون جلوگیري 
مي کند.

 باروري
زنجبیل منبعي سرشار از منگنز است؛ ماده اي 
معدني که در رفع مش��کالت باروري در مردان، 
ناشي از کم بودن سلول هاي جنسي یا پایین بودن 

هورمون تستوسترون نقشي اساسي دارد.

 کاهش قندخون
منیزی��م و منگنز موجود در زنجبیل به  تنظیم 
قندخ��ون در افراد مبتال به بیماري دیابت نوع 2، 

کمک مي کنند.

 تسكین دردهاي میگرني
بناب��ر پژوهش ه��ا، خ��واص ضدباکتري و 
اثرهاي ضدالتهاب زنجبی��ل مي تواند در کاهش 
انواع دردها سودمند باشد. زنجبیل از روغن هاي 
ف��ّرار، پروتئ��از و چربي هایي برخوردار اس��ت 
ک��ه موج��ب کاه��ش میگرن ی��ا پیش��گیري از 
آن مي ش��وند. ش��اید این خاصیت، ناشي از اثر 
زنجبیل در کاهش حالت تهوع باش��د که معموالً 
با درده��اي میگرني هم��راه اس��ت. به هرحال، 
اس��تفاده از زنجبیل درمان قطعي و کاملي براي 

میگرن نیست.

1. ginger

2. gingerol

3. shogaol

4. zingerone
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زنجبيل از روغن هاي فّرار، 
پروتئاز و چربي هايي برخوردار 
است كه موجب كاهش ميگرن 

يا پيشگيري از آن مي شوند

زینگرون

شکل 2 ساختار ترکیب های شیمیایی مؤثر موجود در زنجبیل

جینجرول

شوگائول
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