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بررسی تغییرات هماتوبیوشیمیایی به دنبال تجویز خوراکی پودر ریشه زنجبیل پس از جراحی
عقیمسازی و برداشت کامل اسکروتوم در تولهسگها
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گروه بخش علوم درمانگاهی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد -ایران.
دانشجوی دکترای تخصصی ،بخش جراحی و رادیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شیراز ،شیراز -ایران.

دریافت 24 :دیماه 6044

پذیرش 6 :خردادماه 6046

چکیده
گیاه زنجبیل ( )Zingiber officinaleیکی از پرکاربردترین گیاهانی است که از دیرباز در بسیاری از مناطق جهان و تحت سیستمهاای
درمانی باستانی مختلف ،استفاده میشده است .ریشهی این گیاه بهویژه خواص ضدالتهابی قابل توجهی داشته است .به همین سبب در این
مطالعه از پودر ریشه ی گیاه زنجبیل برای سنجش اثرات ضدالتهابی آن پس از انجام جراحی عقیمسازی به روش برداشت کامل اساکروتوم
استفاده شده است .بدین منظور 64 ،قالده سگ نر نابالغ به صورت اتفاقی در دو گروه درماان و کنتارل قارار داده شادند .باه هار کادام از
حیوانات دو ساعت پیش از انجام جراحی مقدار  254میلیگرم پودر زنجبیل خورانده شد و این تجویز تا  64روز پس از جراحی ادامه داشت
و به منظور ارزیابی برخی از فاکتورهای التهابی ،خونگیری در زمانهای مختلف انجام شد .نتایج نشان داد کاه مصارز زنجبیال اثار قابال
توجهی در مهار فعالیت برخی فاکتورهای خونی و هورمونی ،از جمله نوتروفیال ،کاورتیزول ،اوره و کلساترول و برخای آنازیمهاای کبادی
همچون آلکاالین فسفاتاز و الکتات دهیدروژناز داشته است .هرچند میزان گلوکز و آلبومین تغییارات قابال تاوجهی نداشاتند ،اماا ساطو
سرمی کورتیزول در گروه درمان در ساعات  3و  20کاهش پیدا کرده بود .به عالوه کاهش معنیداری در میزان نوتروفیل در گروه درمان در
ساعت  3و روز  3قابل مشاهده بود .از میان دیگر فاکتورها تغییرات سطو سرمی اوره ،آلکاالین فسفاتاز و الکتات دهیادروژناز قابال توجاه
بود .به نظر میرسد تجویز خوراکی زنجبیل پس از انجام جراحی عقیمسازی در سگهای نر میتواند وضعیت هماتوبیوشیمیایی و التهابی را
کنترل کند.
واژههای کلیدی :زنجبیل ،عقیمسازی ،التهاب ،سگ.

مقدمه
ریشااهی زنجبیاال ()Zingiber Officinale Roscoe
عضاوی از خااانوادهی گیاهاان  Zingiberaceaeاساات و در
سرتاسر جهان و از دیرباز به عنوان یک ادویهی پرکااربرد و
همچنین یاک داروی گیااهی شاناخته مایشاود .خاواص
درمانی این گیاه به دلیل غنیبودن از مواد آنتیاکسیدانی و
ضدالتهابی به دست میآیند ( 60و  .)21ریشاهی زنجبیال
به شاکل فزاینادهای بارای اهاداز درماانی و تغذیاهای در
عصاره های تازه ،خشک شده ،آبی و روغنی استفاده میشود
( .)33اثرات درمانی ضددردی و ضدالتهابی ایان گیااه ،باه
مادهای به ناام جینجارول ( )Gingerolکاه ترکیاب اصالی

زنجبیل است ،ربط داده شده است ( 00و  .)03عنوان شده
که تجویز خوراکی و مکررِ عصاره ی زنجبیل در موش طای
 6تا  4روز به تدریج سبب القای اثرات ضدالتهابی زنجبیال
شده است ( .)03در یک مطالعهی انسانی ،ثابات شاده کاه
تجویز خوراکی زنجبیل به مدت دو مااه مایتواناد ساطو
ساارمیِ فاااکتور نکروزدهناادهی تومااوری آلفااا ( )TNF-αو
پروتئین واکنشی  )CRP( Cرا کااهش دهاد ،بناا بار ایان
نتیجه آن است که زنجبیل می تواند التهااب درجاه پاایین
را -که در بیماران مبتال به دیابت نوع  2رایج است -کنترل
کنااد ( .)34بااه عااالوه ،اسااتفادهی خااوراکی زنجبیاال در
انسانهای مبتال به دردهای عضالنیاسکلتی گازارش شاده
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اساات .پااودر زنجبیاال در بیماااران مبااتال بااه اخااتالالت
عضالنی اسکلتی ،از طریق مهار چرخههای سیکلوکسیژناز و
لیپوکسیژناز در مایع مفصلی ،خاصیت درمانی خاود را القاا
کردهاست ( .)34اثربخشی عصااره ی زنجبیال باا دوزهاای
 254 mg/kgو  304 mg/kgدر بیمااااران مباااتال باااه
استئوآرتریت منجر به کاهش درد بدون عوارض شده است
( 66و  Van Breemen .)24و همکاااران در سااال ،2466
مکانیسم ضدالتهابی محتویات زنجبیل را گزارش کرده اناد.
طبق یافته های آنان -64 ،جینجارول-3 ،شاوگاوول و -64
شوگاوول به قدرت باعث مهار سیکلوکسایژناز )COX-2( 2
میشود و التهاب را کاهش میدهند ( .)00هرچند زنجبیال
اثرات ضادالتهابی خاودش را از طریاق بلاون آنازیمهاای
 COX-2القا میکند ،اما گزارش شده است کاه ایان گیااه
هم  COX-1و هم  COX-2را مهار میکند ( .)61افزون بر
این ،نشان داده شده اسات کاه زنجبیال مایتواناد سانتز
لوکوترین ها را با مهار -5لیپوکسیژناز سارکوب کناد (.)00
گزارش شده است که جینجرول ها ،به عنوان ترکیب ماوثر
اصلی زنجبیل ،خواص فارماکولوژیک و فیزیولوژیک فراوانی
از جمله خواص ضددردی ،ضدالتهابی ،ضدتب ،اثرات مثبت
قلبی و مهار بیوسنتز پروستاگلندینها و لوکوترینها دارناد
( .)03مهااااار فعالیاااات  COX-1از سااااوی Nurtjahja-
 Tjendraputraو همکاران در سال  2443نیاز تاییاد شاده
است ( .)33پژوهشهاای آنهاا نشاان داد کاه ترکیاب 8-
 paradolدر زنجبیال در مهااار  COX-1توانمناد اساات ،در
حقیقت نشان داده شده که جینجرول میتواند التهاب را از
طریق مهار مسیر فاکتور هساتهای کاپاا  )NF-κβ( βفعاال
شده ،توسط گونه های اکسایژن بازفعاال ( )ROSسارکوب
کند (.)21
گااهی جسات وجاو در اینترنات مایتواناد اطالعاات
غیرآکادمیکی را در بااب اساتفاده ی زنجبیال در ساگهاا
نشان دهد .از طارز دیگار ،ماداخالت جراحای مای تواناد
سالمت حیوان را به دنبال آسیبهای باافتی تهدیاد کناد.
چالشهای جراحیهای انتخاابی همچاون عقایمساازی در
سگ و گربه نادر نیستند .از جملهی ایانهاا مایتاوان باه
خونریزی ،عفونت و التهاب اشاره کارد ( ،)65بناا بار ایان
استفاده از داروها و مواد ضدالتهابی در کنار باه کاار باردن
روش مناسب می تواناد پاساا التهاابیِ پاس از جراحای را
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کنترل کند .بدین ترتیب ،ترمیم زخام و بهباود حیاوان باا
کمترین مشکالت روبرو خواهد بود .یکی از مالحظات پاس
از جراحی برای کنترل درد و التهااب ،اساتفاده از گیاهاان
دارویی است .باا توجاه باه خاصایت ضادالتهابی زنجبیال،
مقاله ی حاضر برای ارزیاابی اثارات تجاویز خاوراکی پاودر
ریشااهی زنجیاال پااس از جراحاای عقاایمسااازی همااراه بااا
برداشتن کامل اسکروتوم در تولهسگهای نر طراحی شاده
اساات ،در پایااان اثربخشاای ایاان درمااان بااا اناادازهگیااری
شاخصهای التهاابی متعادد ارزیاابی مایشاود .فرضایهی
پژوهش حاضار ایان اسات کاه تجاویز ایان گیااه دارویای
میتواند منجر به بهبود وضعیت حیواناات پاس از جراحای
عقیمسازی شود.
مواد و روش کار
فرایند طراحی و انجام مقاله حاضر باه تاییاد شاورای
تحقیقات گروه علوم درمانگاهی دامپزشاکی رسایده اسات
(پایاننامه دوره دکترای عمومی دامپزشکی .)11/62/43 -
تعداد ده قالده سگ نار  3-2ماهاه و باا وزن 5±6/4
برای انجام جراحی انتخابی عقیم سازی همراه باا برداشاتن
کامل اسکروتوم در این مطالعه مد نظر قارار گرفتناد .ایان
سگها بومی بودند و دو هفته پیش از عقیم شادن ،تحات
درمان ضدانگلی قرار گرفتند .بر اساس معاینات فیزیکای و
آزمایشهای بیوشیمیایی و پیشینه ،از جمله آزمایش کامل
خون و پروتئین تام و سنجش دمای بادن ،ضاربان قلاب و
تعداد تنفس ،سگ های مذکور سالمتی کامل داشتند .ایان
حیوانات به صورت تصادفی در دو گاروه مسااوی درماان و
شاهد تقسیم شدند.
یک روز پیش از جراحی ،سگها با یک سوند وریادی
شماره  24هپارینه و با رعایت اصاول آساپتیک ،از طریاق
وریااد ساافالیک ر گیااری شاادند تااا مراحاال جمااعآوری
نمونه ی خون تسهیل و استرس ناشی از خونگیری در روز
جراحی کاهش یاباد .در گاروه درماانی دو سااعت قبال از
پروسه ی بیهوشی و جراحی مقدار  254میلایگارم پاودر
زنجبیاال ( ;Zintoma Capsule 250mg; Goldaru Co.
 )Isfahan; Iranبرای حیوانها به صاورت خاوراکی تجاویز
شد .این تجویز تا ده روز پس از انجام جراحای باه صاورت
روزاناه اداماه داشات .طبااق ادعاای کمپاانی ساازنده ،هاار
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کپسول زنجبیل حاوی  254میلیگرم پودر زنجبیل خالص
بااا ترکیبااات فعااال شااامل آلکالوویاادها ( gentialutine,
 ،)gentianineگالیکوزیادها ()anaroswerin, amaropanin
و روغنهای فارار ( bisabolene, zingiberene, gingerols,
 )amaropaninاست .پیش از جراحی ،پرهیز غذایی بهمدت
 0ساعت منظور شد .سگها به بخش جراحی منتقل شدند
و کوتاه کردن وسیع موهای ناحیه پرینه و بیضهها و آماده-
سازی معمول جراحی انجام شد .باه دلیال انتخاابی باودن
جراحی ،تجویز آنتیبیوتیک پیش از جراحی در دستور کار
قاارار نگرفاات .ملوکساایکااام ( )4/2 mg/kgبااه صااورت
زیرپوستی تجاویز شاده و آرامبخشای باا تجاویز عضاالنی
زایالزین ( )4/5 mg/kgصورت گرفت .ده دقیقه بعاد از آن،
بیهوشی عمومی با تجویز داخل وریادی ترکیاب کتاامین
( )64 mg/kgو دیازپاااام ( )4/3 mg/kgالقااا شاااد .بااارای
نگهداری بیهوشی عمومی از گاز بیهوشای ایزوفلاوران تاا
انتهای جراحی استفاده شد .حیوانهاا باه پشات خواباناده
شدند و شانگذاری انجام شد .مایعدرمانی باا تجاویز سارم
رینگر گرم ( ،)64 ml/kg/hrانجام گرفات .برناماهریازی باه
گونه ای بود که هماهی جراحایهاا در یاک باازهی زماانی
مشااخص از روز ( 66-62صااب ) انجااام گیاارد و تغییاارات
هورمونی وابسته به طول روز در نتایج بالاثر باشاد .پوسات
اطراز پایه ی بیضهها برش خورد و خونریزی از لباههاای
اسکروتوم کنترل شد و با قیچی بافاتهاای زیار پوساتی و
دیوارهی اسکروتوم بریده شد ،سپس با لیگاتور کردن طناب
بیضوی ،حیوان عقیم شد و در ادامه بافتهاای زیرپوساتی
با ناا بخیاه سانتزی قابال جاذب شاماره ([ 4-3شارکت
سااوپامدیکال ،ایااران) ])Polyglactin 910( ،بااا الگااوی
سرتاسری بخیه شدند .پوست نیز بهصاورت  intradermalو
با نا سنتزی قابل جاذب [(شارکت ساوپامدیکال ،ایاران)،
( ])Polyglactin 910بخیه شد ( 65و .)04
همهی حیوانات به صورت جداگانه در خانهی حیوانات
کلینیک دانشکده ی دامپزشکی شهرکرد بستری شادند .در
این مادت ،بررسای زخام حاصال از جراحای و تغذیاه باه
صورت روزانه انجام و بهداشات محال نگاهداری حیواناات
حفا شاد .همچناین ،داروی سافارولین ( )22 mg/kgباه
مدت سه روز به صاورت عضاالنی تجاویز شاد .باه عاالوه،
تجویز خوراکی کپسول زنجبیل به میزان  254میلایگارم

در روز تااا  64روز در گااروه درمااان صااورت گرفاات (،)20
همچنااین باارای کنتاارل درد در همااهی حیوانااات ،داروی
کارپروفن با دوز  2 mg/kgهر  62ساعت باه مادت  2روز
پس از جراحی تجویز شد.
در زمانهای صفر (در روز جراحی ،اما قبال از اعماال
هر گوناه مداخلاه و تجاویز دارو ) ،سااعتهاای  3و  20و
روزهااای  3و  4پااس از جراحاای ارزیااابیهااای بااالینی و
آزمایشگاهی در حیوانهاای هار دو گاروه صاورت گرفات.
بدین منظور خون کامل باه میازان  5میلایلیتار از وریاد
سفالیک اخذ شد .خون جمعآوری شده در لولههای حاوی
 ،)2 ml( EDTAساادیم ساایترات  )6 ml( %3.2و لولااهی
ساده ( )2 mlذخیره شد .لولههای سااده بارای اخاذ سارم
سانتریفیوژ شادند ( 454gباه مادت  5دقیقاه) .مطالعاات
خونی در طی  2ساعت پس از اخاذ خاون صاورت گرفات.
سنجش سطو سرمی فراسانجههاای گلاوکز و آلباومین،
آناازیمهااای آسااپارتات آمینوترانساافراز ( ،)ASTآالنااین
ترانسآمیناز ( ،)ALTآلکااالین فسافاتاز ( )ALPو الکتاات
دهیدروژناز ( )LDHهماراه باا کلساترول و اوره سارمی در
زمانهای تعریافشاده باا دساتگاه اتوآنااالیزر ( BT1500,
 )Biotecnica, Italyصااورتگرفاات .آزمااایشهااا طبااق
دستوالعملها و معارزهاای تعیاینشاده ،توساط شارکت
سازنده انجام شد .غلظت سارمی کاورتیزول نیاز باا کیات
 radioimmunoassayاختصاصاااای ( Coat-A Count
Cortisol, Diagnostic Products Corp., Los Angeles,

 )CAسنجیده شد .شیوه ی انجام این آزمون مطاابق آنچاه
پیش تر گزارش شده ،صورت گرفات ( .)25شامارش تاام و
تفریقی گلبولهای سفید با هموساایتومتر نئوباار و رناگ-
آمیزی گیمسا انجام شد.
از روشهای آمار توصیفی شامل تنظیم جداول توزیع
فراوانی یک بعدی و دو بعدی ،محاسبه شاخصهای عددی
نظیر میانگین ،انحراز معیار و غیره بارای صافات کمای و
درصد برای صفات احتمالی کیفی به منظور خالصهسازی و
توصیف متغیرها استفاده شد .مقایسه میانگینهاای ()±SE
دادههااای بااه دساات آمااده بااا ناارمافاازار آماااری  SPSSدر
زمانهای مشابه باا آزماون آمااری  Tغیار زوجای صاورت
گرفت.
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نتایج
اثرات تجاویز خاوراکی پاودر ریشاهی زنجبیال روی
میانگین ( )±SEبرخی شاخصهاای مختلاف در جادول 6
آمااده اساات .باار ایاان اساااس در میاازان سااطو ساارمی
لنفوسیت ،مونوسیت ،گلاوکز ALT ،و  ASTدر زماانهاای
مختلف بین دو گروه درمان و کنترل اختالز معنیداری از
نظر آماری وجود ندارد ( .)P˃4/45نتایج باهدساتآماده از
بررسی مقادار نوتروفیال در دو گاروه مطالعاهشاده نشاان
میدهد که از نظر آماری مقدار ایان متغیار در سااعت  3و
سااعت  ،42اخااتالز معناایداری باین دو گااروه کنتاارل و
درمان نشان مایدهاد (،)P˂4/45اماا درساایر زماانهاای
بررساایشااده تفاااوت معناایداری بااین دو گااروه مشاااهده
نمی شود ( ،)P˃4/45هرچند میازان نوتروفیال در هماهی
زمانها در گروه درمان کمتر از گروه کنترل است .دربارهی
کورتیزول ،میزان این هورمون در گروه درمان در ساعات 3
و  20به شکل معنیداری کمتر از گروه کنترل باوده اسات
()P˂4/45؛ در سایر زمانها ،اختالز معنیداری در مقادار
کورتیزول مشاهده نشد ()P˃4/45؛ نتایج حاصل از بررسی
آلبومین نشان میدهد که به غیر از سااعت )P˂4/45( 42
اخااتالز معناایداری میااان گااروه کنتاارل و درمااان در
زمان های مختلاف مشااهده نمای شاود ( .)P˃4/45نتاایج
حاصل از بررسی تغییرات کلسترول در زمانهاای مختلاف
نشان میدهد که میزان این شاخص در گروه درماان فقاط
در ساعت  42به شکل معنایداری کمتار از گاروه کنتارل
بوده اسات ( .)P˂4/45مقادار اوره در سااعت  42اخاتالز
معنی داری باین دو گاروه کنتارل و درماان داشاته اسات
( .)P˂4/45نتایج حاصل از بررسی میازان آنازیم آلکااالین
فسفاتاز در زمانهای پنج گانه نشان میدهد که میزان این
آنزیم در هماه ی زماانهاا ()P˂4/45؛ بجاز سااعت صافر
( )P˃4/45در گروه درمان نسبت به گروه کنتارل کااهش
معنی داری را تجرباه کارده اسات؛ نهایتاا درباارهی آنازیم
الکتات دهیدروژناز ،در همهی زمانها میزان این آنازیم در
گروه درمان نسبت به گروه کنترل کمتر بوده است ،با ایان
حال از نظر بررسایهاای آمااری ،میازان ایان شااخص در
ساااعت صاافر اخااتالز معناایداری را نشااان نماایدهااد
( )P˃4/45در دیگر زمانهاا میازان ایان آنازیم باه شاکل
معنیداری در گروه درمان ،کاهش داشته است ()P˂4/45
54

(جدول .)6
بحث
مطالعهی حاضر برای ارزیابی اثرگذاری تجویز خوراکی
پودر ریشهی زنجبیل ،به عنوان یک مداخلاهی ضادالتهابی
گیاهی ،در سگهایی که تحت عمل جراحی عقیمسازی باا
برداشت کامل اسکروتوم قرار گرفتاهاناد ،انجاام گرفات .در
حقیقاات ،پایااهریاازیِ ایاان مطالعااه باار اساااس خاصاایت
ضاادالتهابی زنجبیاال و اهمیاات و کااارآییِ تجااویز گیاهااان
دارویی در زمینهی دامهای کوچک است؛ بنا بر این تجاویز
این دارو هم در هنگام جراحی و هم در دورهی پاس از آن،
در هنگام بهبود زخم و آسیب جراحی ،انجام شاد .مصارز
خوراکی زنجبیل باید به صورت روزانه مایباود و وضاعیت
پس از جراحی و التهابی حیوانات در حاین ایان دوره بایاد
ارزیابی میشد .نکته ی قابل توجه ،حجام پاایین جامعاهی
آماری است؛ با توجه به آن کاه مطالعاهای در بااب تجاویز
خوراکی زنجبیل پس از این جراحی در حیوانات یافت نشد
و برای حف حقوق حیوانات ،حداقل تعاداد نموناه لحاا
شد.
التهااب و تااورم محال جراحاای ،درد و قرمازی و نیااز
تشکیل ساروما و یاا کباودی پوسات ناحیاهی جراحای از
چالش های رایاج جراحای عقایم ساازی و برداشات کامال
اسکروتوم است ( .)65درد و التهاب ایجاد شاده ،همچناین
به دستورزی بافتها مرتبط است ( .)04مشخص است که
التهابِ کنترلنشده و شدید ،مادتزماان باه هاوش آمادن
حیواناات را تحاات تاااثیر قاارار مایدهااد ( .)5هرچنااد کااه
داروهای ضدالتهاب غیراستروویدی بارای مقابلاه و کااهش
التهاب به کار میروند ،اما دیده شده که این دساته داروهاا
معموال باعث تاخیر و اختالل در روند ترمیم زخم خواهناد
شد؛چرا که وقوع التهاب خود بخش مهمی از روند ترمیم را
باعث میشود ()2؛ هرچند متناقضنما ،اما سوال اینجاست
که آیاا ممکان اسات تجاویز داروی کاارپروفن باه عناوان
ضدالتهاب ،هدز این مطالعه را کاه ارزیاابی اثارات تجاویز
زنجبیل خوراکی است ،تحت تاثیر قرار ندهد؟ اول آن کاه،
همه ی حیوانات در هر دو گاروه داروی کاارپروفن را فقاط
برای مدتی محدود ( 2روز) دریافت کردناد .نکتاه ی دیگار
این که هنوز اطالعاات دقیاق و مساتدلی درباارهی اثارات
ضددرد زنجبیل پس از جراحی در ساگهاا وجاود نادارد،
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هدز اصلی این مطالعه بررسی اثارات ضاددردی زنجبیال
خوراکی پس از جراحی مذکور نبوده است ،بناابراین توجاه
به سازوکارهای گیاهاان دارویایِ تاییدشاده بارای کنتارل
التهابِ پس از جراحی رویکردی جدید و قابل بحاث اسات
(.)32

هرچند هنگامی که از داروهای ضادالتهاب غیراساتروویدی
بهمدت کوتاه و در شارایط ساالمت کامال حیاوان و عادم
حضور بیماریهایی چون دیابت و زخمهای مزمن اساتفاده
می شود ،ترمیم زخم به خودی خود چندان متااثر نخواهاد
شد ( 2و  ،)24اما ذکر این نکتاه حااوز اهمیات اسات کاه

جدول  -6تأثیر زنجبیل بر شاخصهای التهابی در گروههای درمان و کنترل در زمانهای مختلف (میانگین  ±انحراز معیار)
گروه

ساعت صفر

ساعت 3

ساعت 20

روز 3

روز 4

نوتروفیل
()103/mm3

کنترل
درمان
P Value

1/51 ± 4/51
1/41 ± 6/45
6

63/42 ± 4/40
1/41 ± 4/34
4/461

62/20 ±4/44
3/14 ± 4/30
4/431

66/12 ± 4/55
5/11 ± 4/31
˂4/446

1/13 ± 4/10
1/13 ± 4/32
4/410

لنفوسیت
()103/mm3

کنترل
درمان
P Value

0/12 ± 4/34
3/11 ± 4/25
4/621

3/53 ± 4/20
3/63 ± 4/61
4/163

2/41 ± 4/63
2/40 ± 4/64
4/034

2/00 ± 4/24
6/44 ± 4/26
4/313

2/33 ± 4/63
3/34 ± 4/22
4.413

مونوسیت
()103/mm3

کنترل
درمان
P Value

4/31 ± 4/6
4/15 ± 4/63
6

4/11 ± 4/66
4/30 ± 4/65
4/111

4/33 ±4/60
4/35 ± 4/62
6

4/12 ± 4/40
4/53 ± 4/66
6

4/03 ± 4/44
4/3 ± 4/44
4/113

()IU/dl

کنترل
درمان
P Value

23/2 ± 2/40
21/0 ± 2/50
4/111

33 ± 3/21
23/0 ± 3/43
4/263

21/2 ± 2/45
61/2 ± 2/11
4/646

25/3 ± 2/43
21 ± 2/44
4/111

32 ± 6/53
23/2 ± 2/46
4/131

()IU/dl

کنترل
درمان
P Value

31 ± 2/45
03/1 ± 3/04
4/131

50 ± 2/45
53/0 ± 3/04
6

05/2 ± 2/63
56/1 ± 5/414
4/111

13/0 ± 2/53
52/53 ± 62/26
4/332

13/2 ± 3/03
14/0 ± 0/41
6

()IU/dl

کنترل
درمان
P Value

143 ± 66/43
140 ± 24/46
6

041/0 ± 25/66
314/2 ± 3/63
4/465

056/2 ± 23/20
302/0 ± 3/41
4/446

546/0 ± 65/41
006 ± 0/1
˂4/446

132/3 ± 66/0
523/3 ± 65/4
4/443

()IU/dl

کنترل
درمان
P Value

161/0 ± 34/4
364/3 ± 0/40
4/411

6661/3 ± 32/41
411 ± 3/36
˂4/446

6440 ± 21/26
441 ± 3/41
˂4/446

6314/1 ± 31/33
6464/2 ± 64/12
4/446

2646/3 ± 1/034
6533/1 ± 21/56
˂4/446

اوره
()mg/dl

کنترل
درمان
P Value

1/12 ± 4/55
4/41 ± 4/42
6

03/2 ± 2/4
34 ± 2/51
4/451

31/10 ± 3/5
33/03 ± 2/10
4/115

03/32 ± 0/43
63/43 ± 2/11
˂4/446

23/52 ± 6/40
32/43 ± 6/24
4/114

گلوکز
()mg/dl

کنترل
درمان
P Value

621/2 ± 0/30
665/45 ± 1/30
˃4/45

664 ± 0/41
622/3 ± 65/42
˃4/45

641/1 ± 5/21
641/3 ± 4/4
˃4/45

663/1 ± 1/1
646/0 ± 1/2
˃4/45

630/2 ± 1/02
623/45 ± 66/5
˃4/45

کلسترول
()mg/dl

کنترل
درمان
P Value

634 ± 64/23
614/3 ± 3/35
4/000

261/2 ± 64/55
231/2 ±4/42
4/1

614 ± 64
234 ± 4/51
4/630

210/3 ± 62/12
632/2 ± 5/13
˂4/446

361/1 ± 61/30
336/1 ± 0/1
4/111

آلبومین
()g/dl

کنترل
درمان
P Value

2/216 ± 4/40
2/04 ± 4/43
4/123

3/46 ± 4/43
2/35 ± 4/44
4/114

2/33 ± 4/41
2/12 ± 4/60
6

3/66 ± 4/43
2/55 ± 4/21
4/421

3/22 ± 4/44
3/43 ± 4/44
4/115

کورتیزول
()µg/dl

کنترل
درمان
P Value

2 ± 4/31
6/06 ± 4/41
4/354

3/21 ± 4/1
6/13 ± 4/65
4/426

3/41 ± 4/16
6/50 ± 4/63
4/430

6/53 ± 4/61
6/23 ± 4/62
4/115

6/06 ± 4/20
6/24 ± 4/43
6

شاخص

ALT

AST

ALP

LDH

56
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بحث
مطالعهی حاضر برای ارزیابی اثرگذاری تجویز خوراکی
پودر ریشهی زنجبیل ،به عنوان یک مداخلاهی ضادالتهابی
گیاهی ،در سگهایی که تحت عمل جراحی عقیمسازی باا
برداشت کامل اسکروتوم قرار گرفتاهاناد ،انجاام گرفات .در
حقیقاات ،پایااهریاازیِ ایاان مطالعااه باار اساااس خاصاایت
ضاادالتهابی زنجبیاال و اهمیاات و کااارآییِ تجااویز گیاهااان
دارویی در زمینهی دامهای کوچک است؛ بنا بر این تجاویز
این دارو هم در هنگام جراحی و هم در دورهی پاس از آن،
در هنگام بهبود زخم و آسیب جراحی ،انجام شاد .مصارز
خوراکی زنجبیل باید به صورت روزانه مایباود و وضاعیت
پس از جراحی و التهابی حیوانات در حاین ایان دوره بایاد
ارزیابی میشد .نکتهی قابل توجه ،حجام پاایین جامعاهی
آماری است؛ با توجه به آن کاه مطالعاهای در بااب تجاویز
خوراکی زنجبیل پس از این جراحی در حیوانات یافت نشد
و برای حف حقوق حیوانات ،حداقل تعاداد نموناه لحاا
شد.
التهااب و تااورم محال جراحاای ،درد و قرمازی و نیااز
تشکیل ساروما و یاا کباودی پوسات ناحیاهی جراحای از
چالش های رایاج جراحای عقایم ساازی و برداشات کامال
اسکروتوم است ( .)65درد و التهاب ایجاد شاده ،همچناین
به دستورزی بافتها مرتبط است ( .)04مشخص است که
التهابِ کنترلنشده و شدید ،مادتزماان باه هاوش آمادن
حیواناات را تحاات تاااثیر قاارار مایدهااد ( .)5هرچنااد کااه
داروهای ضدالتهاب غیراستروویدی بارای مقابلاه و کااهش
التهاب به کار میروند ،اما دیده شده که این دساته داروهاا
معموال باعث تاخیر و اختالل در روند ترمیم زخم خواهناد
شد؛چرا که وقوع التهاب خود بخش مهمی از روند ترمیم را
باعث میشود ()2؛ هرچند متناقضنما ،اما سوال اینجاست
که آیاا ممکان اسات تجاویز داروی کاارپروفن باه عناوان
ضدالتهاب ،هدز این مطالعه را کاه ارزیاابی اثارات تجاویز
زنجبیل خوراکی است ،تحت تاثیر قرار ندهد؟ اول آن کاه،
همه ی حیوانات در هر دو گاروه داروی کاارپروفن را فقاط
برای مدتی محدود ( 2روز) دریافت کردناد .نکتاه ی دیگار
این که هنوز اطالعاات دقیاق و مساتدلی درباارهی اثارات
ضددرد زنجبیل پس از جراحی در ساگهاا وجاود نادارد،
هرچند هنگامی که از داروهای ضادالتهاب غیراساتروویدی
52

به مدت کوتاه و در شرایط ساالمت کامال حیاوان و عادم
حضور بیماریهایی چون دیابت و زخمهای مزمن اساتفاده
می شود ،ترمیم زخم به خودی خود چندان متااثر نخواهاد
شد ( 2و  ،)24اما ذکر این نکتاه حااوز اهمیات اسات کاه
هدز اصلی این مطالعه بررسی اثارات ضاددردی زنجبیال
خوراکی پس از جراحی مذکور نبوده است ،بناابراین توجاه
به سازوکارهای گیاهاان دارویایِ تاییدشاده بارای کنتارل
التهابِ پس از جراحی رویکردی جدید و قابل بحاث اسات
(.)32
سازوکارهای درمانی زنجبیل وابسته به ترکیبات فعال
مختلفی از آن است .مهامتارین ترکیباات زنجبیال شاامل
vanilloidهاااااااshogaol ،gingerol ،هااااااا paradol ،و
 zingeroneهستند ( 00 ، 02و  .)03قابل ذکار اسات کاه
سط گلوکز و کورتیزول خون از شاخصهای التهابی است
( 36 ، 62 ، 1و  .)30برای مثال ،دیده شده که در جراحای
برداشت رحم و تخمدان سگهای بالغ به روش مرساوم در
مقایسه با روش الپاروسکوپی میزان گلوکز خون برای مدت
طوالنیتری باال مانده اسات ( .)64یاک مطالعاهی مشاابه،
تغییر معنیداری را در سطو سرمی گلوکوز پس از تجویز
خوراکی پودر زنجبیل به دنباال جراحای برداشات رحام و
تخمدان گزارش نکارده اسات ( .)20در مطالعاهی حاضار،
همانطور که پیشتر ذکر شاد ،میازان گلاوکز خاون در دو
گروه کنترل و درمان پس از جراحی تفااوت معنایداری را
نشان نمیداد .نتایج دیگر پژوهشها نشان میدهد کاه اثار
کاهشی زنجبیل بر میزان گلوکز خاون بایاد در دراز مادت
بررساای شااود ( 6و  .)63دربااارهی کااورتیزول ،نتااایج ایاان
مطالعه نشان داد که میزان کاورتیزول در طای  20سااعت
پس از جراحی در گروه درمان نسبت به گاروه کنتارل باه
شکل معنیداری کمتر بوده است .هرچناد کاه پاس از آن
تفاوت معنیداری دیده نشد ،البته قابال ذکار اسات کاه از
نقش استرسهای پیش و پاس از جراحای در حیواناات در
سط کورتیزول خون کاه باه شاکل ماوثری تحات تااثیر
تفاوتهای فردی قرار میگیرد ،نباید چشمپوشی کرد.
آلبااومین عمومااا بااه عنااوان یااک شاااخص مااوثر،
غیرتهاجمی و در دسترس برای ارزیابی و تشاخیص برخای
بیماااریهااای التهااابی در سااگ شااناخته ماایشااود (،)63
همچنین آلبومین یک پروتئینِ فاز حاد منفیِ آهستهپاساا
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و غیراختصاصی است که سطو سرمی آن با افزایش شدت
التهاب کاهش ماییاباد ( .)06هرگوناه فرایناد آسایبزا از
جمله جراحی ،عفونت یاا ساوختگی مایتواناد متابولیسام
پروتئین ها از جمله آلبومین را متاثر کند ( 26و  .)31قابال
ذکر است که آلبومین یک شااخص زودهنگاام در التهااب
است که سطو سرمی آن بالفاصله پس از اساترس ناشای
از جراحی تغییر کرده و بنا بر ایان تغییارات در میازان آن
عمدتا در سااعات اولیاه ی پاس از جراحای رخ مایدهناد
()22؛ هرچند که مطالعاه ی حاضار نشاان داد کاه تجاویز
خوراکی زنجبیل تاثیر معنیداری در تغییر ساطو سارمی
آلبومین نداشته است .پژوهشهای دیگر در این زمینه نیاز
تغییر قابل توجهی را در ساطو سارمی آلباومین پاس از
تجویز خوراکی زنجبیل گزارش نکردهاند (.)20
یکی از مهمترین اجازای فرایناد التهااب سالولهاای
تکهستهای هستند؛ این سالولهاا کاه شاامل نوتروفیال،
اووزینوفیل و بازوفیل هستند ،به نوعی نخستین سلولهایی
هسااتند کااه بااه محاال التهاااب ماایرسااند .ساالولهااای
تک هسته ای تخصصی ،همچون مونوسیتها ،ماکروفاژهاا و
لنفوسیتها ،بعدتر به محل آسیب وارد میشوند ( 61 ، 1و
 .)05نوتروفیلها که طی  1ساعت بعد از وقوع زخم باه آن
محل وارد میشاوند ،دبریادمان را آغااز مایکنناد .میازان
نوتروفیلهاا در طای  2تاا  3روز اول روناد افزایشای دارد.
نقش اصلی نوتروفیلها پیشگیری از عفونت و فاگوسایتوز
ذرات و ارگانیسمها با ترش آنزیم و فراوردههای اکسایژنی
سمی برای باکتریها و بافتهای مرده ،است .نکتهی قابال
توجه آن که ،نوتروپنی بر خالز کاهش میزان ماکروفاژهاا،
تاثیر چندانی بر روند تارمیم زخام نخواهاد داشات ( 65و
 .)04بررساایهااا نیااز نشااان دادهانااد کااه در مجمااوع،
فعالیت های ضدالتهابی زنجبیل به واساطهی محادودکردن
فعال سازی ماکروفاژها و نوتروفیل ها و همچنین جلاوگیری
از مهاااجرت مونوساایت و لوکوساایتهااا اساات ( 60و .)64
نتایج طالعه ی حاضر نشان میدهد که میزان نوتروفیال در
گروه درمان و به دنبال تجویز خوراکی زنجبیال باه شاکل
معنیدار و قابل توجهی کمتر از گروه کنتارل اسات .قابال
ذکر است که این تفاوت مخصوصا مربوط به ساعات اولیهی
پس از جراحی است که میزان نوتروفیل در زخم به شاکل
فیزیولوژیک روند افزایشی دارد ،بنا بر این میتوان گفت که

تجویز خوراکی زنجبیل در سارکوب برخای شااخص هاای
التهابی فاز حاد موثر عمل کرده و این در صورتی است کاه
احتماال همان طاور کاه گفتاه شاد و بار خاالز داروهاای
ضاادالتهاب غیراسااتروویدی ،ایاان ساارکوب التهاااب تاااثیر
چندانی بر روند ترمیم زخم نخواهد داشت ( 65و .)04
سیتوکینهای التهابی می توانناد باا اثار بار چرخاهی
اسیدهای چرب باعث ایجاد تغییراتی در چربیهای سارمی
شوند .بسیاری از سیتوکینها باعث تحریک سنتز اسیدهای
چرب کبدی و کلساترول مایشاوند ( 4و  .)23از جملاهی
فاکتورهای موثر در این فرایند مایتاوان باه ،TNFα, IL-1
 IFN-ᵧاشاره کرد؛ بنا بر این فاز التهابی معموال باا افازایش
سطو سرمی کلسترول می تواناد هماراه باشاد ( 3و .)05
مطالعات انجام شده نیاز نشاان مای دهاد کاه زنجبیال در
کاهش میزان کلسترول و تاری گلیساریدها نقاش ماوثری
داشااته اساات ( 0و  .)23طبااق پااژوهش حاضاار ،میاازان
کلسترول در طی  42ساعت پس از جراحای در حیوانااتی
که زنجبیل خوراکی دریافت کردناد باه شاکل معنایداری
کمتاار از گااروه کنتاارل بااوده اساات .بااه نظاار ماایرسااد
سایتوکینهای مختلف فاز حاد التهابی ممکن اسات اثارات
متفاوتی بار متابولیسام و کاتابولیسام کبادی پاروتئینهاا
داشته باشند؛ به همین ترتیب ،بررسیها نشان دادهاند کاه
تجویز برخی از این فاکتورهای فاز حاد التهاابی منجار باه
تنظیم و تغییر ظرفیت سنتز اوره شده است ( 35و  .)31بر
اساس نتایج این مطالعه در روز  3پاس از جراحای میازان
اوره به میزان معنیداری کمتر از گروه کنترل بوده است.
نقش کبد در کاتابولیسم التهابی با نقاش آن پاس از
آسیب های تروماتیک و جراحایهاا قابال مقایساه و دارای
شباهت است .بسیاری از آنزیمهای کبدی به ویژه در ساگ
در طی شرایط التهابی در بدن ،تغییراتی را تجربه کردهاناد
( 3و  .)35از جمله این آنزیمها مایتاوان باه ،AST ،ALT
 ALP ،LDHاشاره کرد .آنزیم  ALPدر بسیاری از بافتهاا
از جمله کبد ،کلیه ،روده ،استخوان و جفت یافت میشاود،
بنا بار ایان باه دنباال آسایبهاا و التهاباات و یاا فعالیات
سلول های استخوانی میتوان شااهد افازایش ساطو ایان
آناازیم بااود ( .)3الکتااات دهیاادروژناز نیااز در شااماری از
بافتهای سگ از جمله کبد ،کلیه ،عضالت اسکلتی ،قلاب،
پانکراس ،طحال ،مغز و ریهها فعالیت میکند ( .)01باور بار
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Zingeber Officinale is among the most known and used plants in herbal medicine around the
world. The root of this plant is specifically of anti-inflammatory properties. That is why we used
powdered ginger rhizome to evaluate its anti-inflammatory effects in puppies undergoing scrotal
ablation. So, 10 healthy male dogs aged 2-3 months were assigned into 2 groups (control and
treatment) randomly. Each dog was prescribed 250 mg of ginger rhizome powder orally just 2 hours
before the surgery. This prescription was continued for 10 further days. Blood samples were collected
in 5 times routinely. Further biochemical and hormonal analyses were done and results confirmed a
significant decrease in the hormonal and biochemical factors, such as neutrophils, cortisol, urea,
cholesterol and some hepatic enzymes such as LDH and ALP. Although serumic levels of glucose and
albumin did not show a significant change, cortisol levels dropped significantly in 3 rd and 24th hour.
Also, there was a significant decrease in neutrophil levels in treatment group in 3 rd hour and 3rd day.
Among other factors, serumic levels of urea, ALP and LDH had shown to have significantly changed.
Finally, oral administration of ginger rhizome powder following scrotal ablation in male dogs seems to
control inflammatory and hematobiochemical conditions.
Keywords: inflammation, ginger, castration, dog.
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