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 6046ماه  خرداد 6 پذیرش:             6044ماه دی 24دریافت: 

هاای   باز در بسیاری از مناطق جهان و تحت سیستمیکی از پرکاربردترین گیاهانی است که از دیر (Zingiber officinale)گیاه زنجبیل       

یژه خواص ضدالتهابی قابل توجهی داشته است. به همین سبب در این و ی این گیاه به . ریشهشده است استفاده می ،درمانی باستانی مختلف

به روش برداشت کامل اساکروتوم   سازی اثرات ضدالتهابی آن پس از انجام جراحی عقیمسنجش ی گیاه زنجبیل برای  از پودر ریشهمطالعه 

در دو گروه درماان و کنتارل قارار داده شادند. باه هار کادام از        به صورت اتفاقی  نابالغقالده سگ نر  64استفاده شده است. بدین منظور، 

 تشراحی ادامه داروز پس از ج 64گرم پودر زنجبیل خورانده شد و این تجویز تا  میلی 254حیوانات دو ساعت پیش از انجام جراحی مقدار 

کاه مصارز زنجبیال اثار قابال      نشان داد نتایج های مختلف انجام شد. گیری در زمانالتهابی، خونفاکتورهای  ارزیابی برخی از به منظورو 

هاای کبادی    و برخای آنازیم   ، از جمله نوتروفیال، کاورتیزول، اوره و کلساترول   توجهی در مهار فعالیت برخی فاکتورهای خونی و هورمونی

اماا ساطو     ،رات قابال تاوجهی نداشاتند   و آلبومین تغییا  گلوکزداشته است. هرچند میزان ن فسفاتاز و الکتات دهیدروژناز مچون آلکاالیه

در داری در میزان نوتروفیل در گروه درمان  عنیکاهش پیدا کرده بود. به عالوه کاهش م 20و  3در ساعات سرمی کورتیزول در گروه درمان 

غییرات سطو  سرمی اوره، آلکاالین فسفاتاز و الکتات دهیادروژناز قابال توجاه    قابل مشاهده بود. از میان دیگر فاکتورها ت 3روز و  3ت ساع

تواند وضعیت هماتوبیوشیمیایی و التهابی را های نر میدر سگسازی  پس از انجام جراحی عقیم خوراکی زنجبیل تجویزرسد به نظر میبود. 

 کنترل کند. 

 .التهاب، سگ، سازی عقیمزنجبیل، لیدی: ک های واژه

 

 مقدمه

( Zingiber Officinale Roscoeی زنجبیاال ) ریشااه

و در  اساات Zingiberaceaeی گیاهاان   عضاوی از خااانواده 

ی پرکااربرد و   سرتاسر جهان و از دیرباز به عنوان یک ادویه

شاود. خاواص    همچنین یاک داروی گیااهی شاناخته مای    

یدانی و اکس بودن از مواد آنتی غنی لدلیدرمانی این گیاه به 

ی زنجبیال   ریشاه  .(21و  60) آیند ضدالتهابی به دست می

ای در  ای بارای اهاداز درماانی و تغذیاه     به شاکل فزایناده  

 شود ده، آبی و روغنی استفاده میش های تازه، خشک عصاره

باه   ایان گیااه،  ضددردی و ضدالتهابی اثرات درمانی  .(33)

کاه ترکیاب اصالی     (Gingerol) جینجارول  ای به ناام   ماده

عنوان شده  .(03و  00) زنجبیل است، ربط داده شده است

طای   ی زنجبیل در موش تجویز خوراکی و مکررِ عصاره که

به تدریج سبب القای اثرات ضدالتهابی زنجبیال   روز 4تا  6

ی انسانی، ثابات شاده کاه     در یک مطالعه .(03) شده است

تواناد ساطو     تجویز خوراکی زنجبیل به مدت دو مااه مای  

( و TNF-αی تومااوری آلفااا ) ساارمیِ فاااکتور نکروزدهنااده

 ( را کااهش دهاد، بناا بار ایان     CRP) C واکنشیپروتئین 

تواند التهااب درجاه پاایین     ل مینتیجه آن است که زنجبی

کنترل  -رایج است 2که در بیماران مبتال به دیابت نوع  -را

در  ی خااوراکی زنجبیاال . بااه عااالوه، اسااتفاده (34) کنااد

اسکلتی گازارش شاده    های مبتال به دردهای عضالنی انسان

 چکیده
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پااودر زنجبیاال در بیماااران مبااتال بااه اخااتالالت    اساات.

های سیکلوکسیژناز و  اسکلتی، از طریق مهار چرخه عضالنی

 ، خاصیت درمانی خاود را القاا  در مایع مفصلی لیپوکسیژناز

باا دوزهاای   ی زنجبیال   اثربخشی عصااره  .(34) است کرده

mg/kg 254 و mg/kg 304    در بیمااااران مباااتال باااه

 عوارض شده استمنجر به کاهش درد بدون استئوآرتریت 

، 2466 در سااال و همکاااران Van Breemen .(24و  66)

اناد.    ات زنجبیل را گزارش کردهمکانیسم ضدالتهابی محتوی

 -64شاوگاوول و  -3جینجارول،   -64های آنان،  طبق یافته

( COX-2) 2شوگاوول به قدرت باعث مهار سیکلوکسایژناز  

هرچند زنجبیال   .(00) دهند و التهاب را کاهش می ودمیش

هاای   تهابی خاودش را از طریاق بلاون آنازیم    لاثرات ضادا 

COX-2 است کاه ایان گیااه    شده گزارش اما کند،  القا می

افزون بر  .(61) کند را مهار می COX-2  و هم COX-1هم 

تواناد سانتز    این، نشان داده شده اسات کاه زنجبیال مای    

 .(00) لیپوکسیژناز سارکوب کناد  -5ها را با مهار  لوکوترین

ها، به عنوان ترکیب ماوثر   گزارش شده است که جینجرول

اصلی زنجبیل، خواص فارماکولوژیک و فیزیولوژیک فراوانی 

از جمله خواص ضددردی، ضدالتهابی، ضدتب، اثرات مثبت 

 ها دارناد  ترینها و لوکو قلبی و مهار بیوسنتز پروستاگلندین

-Nurtjahja از سااااوی COX-1مهااااار فعالیاااات   .(03)

Tjendraputra نیاز تاییاد شاده     2443 در سال و همکاران

-8هاا نشاان داد کاه ترکیاب     آن هاای  پژوهش .(33) است

paradol   در زنجبیال در مهااارCOX-1  در  ،توانمناد اساات

تواند التهاب را از  اده شده که جینجرول میدحقیقت نشان 

 فعاال  β (NF-κβ)ای کاپاا   هساته  طریق مهار مسیر فاکتور

سارکوب  ( ROSهای اکسایژن بازفعاال )   گونه توسط ،شده

   .(21)کند  

اطالعاات  تواناد   جاو در اینترنات مای   و جسات ی گااه 

هاا   ی زنجبیال در ساگ   غیرآکادمیکی را در بااب اساتفاده  

تواناد   ماداخالت جراحای مای   از طارز دیگار،    نشان دهد.

های باافتی تهدیاد کناد.     سالمت حیوان را به دنبال آسیب

ساازی در   ون عقایم چا های انتخاابی هم  های جراحی چالش

تاوان باه    هاا مای   ی ایان  از جملهسگ و گربه نادر نیستند. 

 ، بناا بار ایان   (65) ریزی، عفونت و التهاب اشاره کارد خون

استفاده از داروها و مواد ضدالتهابی در کنار باه کاار باردن    

تواناد پاساا التهاابیِ پاس از جراحای را       مناسب می روش

حیاوان باا    بدین ترتیب، ترمیم زخام و بهباود   کنترل کند.

یکی از مالحظات پاس   کمترین مشکالت روبرو خواهد بود.

از گیاهاان   اساتفاده  ،از جراحی برای کنترل درد و التهااب 

باا توجاه باه خاصایت ضادالتهابی زنجبیال،        دارویی است.

ی حاضر برای ارزیاابی اثارات تجاویز خاوراکی پاودر       مقاله

همااراه بااا  سااازی عقاایمی زنجیاال پااس از جراحاای  ریشااه

های نر طراحی شاده   سگ در توله برداشتن کامل اسکروتوم

گیااری  اثربخشاای ایاان درمااان بااا اناادازه  در پایااان ،اساات

ی  فرضایه  .شاود  ابی متعادد ارزیاابی مای   ی التها ها شاخص

حاضار ایان اسات کاه تجاویز ایان گیااه دارویای          پژوهش

تواند منجر به بهبود وضعیت حیواناات پاس از جراحای     می

 سازی شود. عقیم

 

 مواد و روش کار

باه تاییاد شاورای     حاضر انجام مقالهفرایند طراحی و 

 تلوم درمانگاهی دامپزشاکی رسایده اسا   گروه عتحقیقات 

 .(43/62/11 - نامه دوره دکترای عمومی دامپزشکی)پایان

 5±4/6ماهاه و باا وزن    3-2ده قالده سگ نار  تعداد 

سازی همراه باا برداشاتن    رای انجام جراحی انتخابی عقیمب

ایان   نظر قارار گرفتناد.   مطالعه مددر این کامل اسکروتوم 

تحات  دو هفته پیش از عقیم شادن،  و  ندبومی بودها  سگ

بر اساس معاینات فیزیکای و   .ضدانگلی قرار گرفتند اندرم

از جمله آزمایش کامل بیوشیمیایی و پیشینه، های  آزمایش

خون و پروتئین تام و سنجش دمای بادن، ضاربان قلاب و    

ایان   ذکور سالمتی کامل داشتند.های م سگتعداد تنفس، 

درماان و  مسااوی  حیوانات به صورت تصادفی در دو گاروه  

   شدند.   شاهد تقسیم

 سوند وریادی ها با یک  سگ ،یک روز پیش از جراحی

هپارینه و با رعایت اصاول آساپتیک، از طریاق     24 شماره

وری آ گیااری شاادند تااا مراحاال جمااع وریااد ساافالیک ر 

گیری در روز  ی خون تسهیل و استرس ناشی از خون نمونه

در گاروه درماانی دو سااعت قبال از      جراحی کاهش یاباد. 

گارم پاودر   میلای  254و جراحی مقدار هوشی ی بی پروسه

 ;.Zintoma Capsule 250mg; Goldaru Co)زنجبیاال 

Isfahan; Iran )ها به صاورت خاوراکی تجاویز    برای حیوان

ام جراحای باه صاورت    شد. این تجویز تا ده روز پس از انج

. طبااق ادعاای کمپاانی ساازنده، هاار    روزاناه اداماه داشات   
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در زنجبیل خالص وگرم پ میلی 254کپسول زنجبیل حاوی 

 ,gentialutineبااا ترکیبااات فعااال شااامل آلکالوویاادها )  

gentianine ( گالیکوزیادها ،)anaroswerin, amaropanin )

 ,bisabolene, zingiberene, gingerolsهای فارار )  روغنو 

amaropanin.مدت  پیش از جراحی، پرهیز غذایی به ( است

 تقل شدندها به بخش جراحی منسگ ساعت منظور شد. 0

-ها و آمادهو کوتاه کردن وسیع موهای ناحیه پرینه و بیضه

باودن    انجام شد. باه دلیال انتخاابی    سازی معمول جراحی

جراحی در دستور کار بیوتیک پیش از جراحی، تجویز آنتی

( بااه صااورت  mg/kg 2/4کااام ). ملوکساایقاارار نگرفاات 

بخشای باا تجاویز عضاالنی     زیرپوستی تجاویز شاده و آرام  

 ،صورت گرفت. ده دقیقه بعاد از آن  (mg/kg 5/4) الزینزای

هوشی عمومی با تجویز داخل وریادی ترکیاب کتاامین    بی

(mg/kg 64( و دیازپاااام )mg/kg 3/4القااا )شاااد. بااارای  ا

هوشای ایزوفلاوران تاا    هوشی عمومی از گاز بیداری بی نگه

هاا باه پشات خواباناده     انتهای جراحی استفاده شد. حیوان

تجاویز سارم    باا درمانی گذاری انجام شد. مایعو شان شدند

ریازی باه    انجام گرفات. برناماه   ،(ml/kg/hr 64رینگر گرم )

ی زماانی   هاا در یاک باازه    ی جراحای  ای بود که هماه   گونه

و تغییاارات  صااب ( انجااام گیاارد 66-62)از روز مشااخص 

پوسات   .هورمونی وابسته به طول روز در نتایج بالاثر باشاد 

هاای  ریزی از لباه و خون ها برش خوردضهبی ی اطراز پایه

ی و هاای زیار پوسات   بافات  اسکروتوم کنترل شد و با قیچی

ر کردن طناب با لیگاتو سپس ،ی اسکروتوم بریده شد دیواره

هاای زیرپوساتی   بافت شد و در ادامه عقیمبیضوی، حیوان 

])شارکت   4-3با ناا بخیاه سانتزی قابال جاذب شاماره       

بااا الگااوی   ([Polyglactin 910سااوپامدیکال، ایااران(، ) 

و  intradermalصاورت   پوست نیز به سرتاسری بخیه شدند.

])شارکت ساوپامدیکال، ایاران(،     قابل جاذب با نا سنتزی 

(Polyglactin 910 ]) (04و  65) شد بخیه . 

ی حیوانات  ی حیوانات به صورت جداگانه در خانه همه

ی دامپزشکی شهرکرد بستری شادند. در   کلینیک دانشکده

این مادت، بررسای زخام حاصال از جراحای و تغذیاه باه        

داری حیواناات   صورت روزانه انجام و بهداشات محال نگاه   

( باه  mg/kg 22. همچناین، داروی سافارولین )  حفا  شاد  

باه عاالوه،    به صاورت عضاالنی تجاویز شاد.     مدت سه روز

گارم   میلای  254تجویز خوراکی کپسول زنجبیل به میزان 

، (20) روز در گااروه درمااان صااورت گرفاات 64در روز تااا 

ی حیوانااات، داروی  باارای کنتاارل درد در همااه همچنااین

روز  2مادت   ساعت باه  62هر  mg/kg 2کارپروفن با دوز  

 پس از جراحی تجویز شد.

قبال از اعماال   اما  ،در روز جراحیهای صفر )در زمان

و  20و  3هاای  هر گوناه مداخلاه و تجاویز دارو (، سااعت    

ینی و هااای بااالپااس از جراحاای ارزیااابی  4و  3روزهااای 

هاای هار دو گاروه صاورت گرفات.      آزمایشگاهی در حیوان

از وریاد  لیتار  میلای  5بدین منظور خون کامل باه میازان   

های حاوی  شده در لولهآوری جمعخون  .اخذ شد سفالیک

EDTA (ml 2  ساادیم ساایترات ،)3.2( %ml 6و لولااه )  ی

های سااده بارای اخاذ سارم      لوله شد. ذخیره( ml 2ساده )

مطالعاات  دقیقاه(.   5باه مادت    g454شادند ) سانتریفیوژ 

 ساعت پس از اخاذ خاون صاورت گرفات.     2خونی در طی 

و آلباومین،  گلاوکز  هاای   فراسانجه سطو  سرمی سنجش 

(، آالنااین ASTهااای آسااپارتات آمینوترانساافراز )  آناازیم

( و الکتاات  ALP(، آلکااالین فسافاتاز )  ALTآمیناز ) ترانس

در و اوره سارمی   ( هماراه باا کلساترول   LDHدهیدروژناز )

 ,BT1500) اتوآنااالیزر دساتگاه   باا شاده   های تعریاف زمان

Biotecnica, Italy )طبااق  هااا شآزمااایگرفاات.  صااورت

 توساط شارکت   ،شاده  هاای تعیاین   ها و معارز  دستوالعمل

کاورتیزول نیاز باا کیات     سارمی   غلظت شد. سازنده انجام

radioimmunoassay ( اختصاصاااایCoat-A Count 

Cortisol, Diagnostic Products Corp., Los Angeles, 

CAچاه  ی انجام این آزمون مطاابق آن  ( سنجیده شد. شیوه

شامارش تاام و   . (25)تر گزارش شده، صورت گرفات   پیش

-های سفید با هموساایتومتر نئوباار و رناگ   تفریقی گلبول

 آمیزی گیمسا انجام شد.

 عیجداول توز میشامل تنظ یفیآمار توص یهااز روش

 یعدد یهامحاسبه شاخص ،یو دو بعد یبعد کی یفراوان

و  یصافات کما   یبارا  و غیره اریانحراز مع ن،یانگیم رینظ

و  یسازبه منظور خالصه یفیکاحتمالی صفات  یدرصد برا

 (±SE)هاای  مقایسه میانگین ها استفاده شد.ریمتغ فیتوص

در  SPSSافاازار آماااری آمااده بااا ناارم  دساات  هااای بااهداده

غیار زوجای صاورت     Tهای مشابه باا آزماون آمااری     زمان

 گرفت.   
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 نتایج

روی ی زنجبیال   تجاویز خاوراکی پاودر ریشاه     تاثرا 

 6در جادول  ختلاف  م هاای  شاخصبرخی ( SE±میانگین )

می باار ایاان اساااس در میاازان سااطو  ساار  .آمااده اساات

هاای   در زماان  ASTو  ALT ،گلاوکز  لنفوسیت، مونوسیت،

داری از  عنیمختلف بین دو گروه درمان و کنترل اختالز م

آماده از   دسات  . نتایج باه (P˃45/4نظر آماری وجود ندارد )

نشاان   شاده  مطالعاه بررسی مقادار نوتروفیال در دو گاروه    

و  3مقدار ایان متغیار در سااعت     از نظر آماری که دهد یم

داری باین دو گااروه کنتاارل و   اخااتالز معناای ،42سااعت  

هاای   ساایر زماان   اماا در ،(P˂45/4دهاد )  درمان نشان مای 

داری بااین دو گااروه مشاااهده  شااده تفاااوت معناای بررساای

ی  هرچند میازان نوتروفیال در هماه    (،P˃45/4شود ) نمی

 ی ان کمتر از گروه کنترل است. دربارهرمها در گروه د زمان

 3کورتیزول، میزان این هورمون در گروه درمان در ساعات 

داری کمتر از گروه کنترل باوده اسات     به شکل معنی 20و 

(45/4˂P)داری در مقادار   اختالز معنی ،ها در سایر زمان ؛

نتایج حاصل از بررسی  ؛(P˃45/4کورتیزول مشاهده نشد )

( P˂45/4) 42دهد که به غیر از سااعت   یآلبومین نشان م

 داری میااان گااروه کنتاارل و درمااان در   اخااتالز معناای 

(. نتاایج  P˃45/4) شاود  های مختلاف مشااهده نمای    زمان

هاای مختلاف    حاصل از بررسی تغییرات کلسترول در زمان

فقاط   در گروه درماان  دهد که میزان این شاخص نشان می

ز گاروه کنتارل   کمتار ا داری  به شکل معنای  42در ساعت 

الز اخات  42مقادار اوره در سااعت    (.P˂45/4اسات )  بوده

باین دو گاروه کنتارل و درماان داشاته اسات        داری معنی

(45/4˂P.)     نتایج حاصل از بررسی میازان آنازیم آلکااالین

که میزان این  دهد نشان میگانه پنج های  فسفاتاز در زمان

ر جاز سااعت صاف   ب ؛(P˂45/4هاا )  ی زماان  آنزیم در هماه 

(45/4˃P   در گروه درمان نسبت به گروه کنتارل کااهش )

آنازیم   ی دربااره  نهایتاا   ؛داری را تجرباه کارده اسات    معنی

ها میزان این آنازیم در   ی زمان الکتات دهیدروژناز، در همه

با ایان   ،گروه درمان نسبت به گروه کنترل کمتر بوده است

هاای آمااری، میازان ایان شااخص در        حال از نظر بررسای 

دهااد  داری را نشااان نماای اعت صاافر اخااتالز معناای ساا

(45/4˃P در )میازان ایان آنازیم باه شاکل       هاا دیگر زمان

  (P˂45/4کاهش داشته است ) ،داری در گروه درمان معنی

 .(6)جدول 

 بحث

ی حاضر برای ارزیابی اثرگذاری تجویز خوراکی  مطالعه

ی ضادالتهابی   ی زنجبیل، به عنوان یک مداخلاه  پودر ریشه

سازی باا   هایی که تحت عمل جراحی عقیم هی، در سگگیا

اناد، انجاام گرفات. در     برداشت کامل اسکروتوم قرار گرفتاه 

ریاازیِ ایاان مطالعااه باار اساااس خاصاایت    حقیقاات، پایااه

ضاادالتهابی زنجبیاال و اهمیاات و کااارآییِ تجااویز گیاهااان 

تجاویز   های کوچک است؛ بنا بر این ی دام دارویی در زمینه

ی پاس از آن،   هنگام جراحی و هم در دورهاین دارو هم در 

در هنگام بهبود زخم و آسیب جراحی، انجام شاد. مصارز   

باود و وضاعیت    خوراکی زنجبیل باید به صورت روزانه مای 

پس از جراحی و التهابی حیوانات در حاین ایان دوره بایاد    

ی  ی قابل توجه، حجام پاایین جامعاه    شد. نکته ارزیابی می

ای در بااب تجاویز    ه آن کاه مطالعاه  آماری است؛ با توجه ب

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    

ی جراحای از   تشکیل ساروما و یاا کباودی پوسات ناحیاه     

داشات کامال   ساازی و بر  های رایاج جراحای عقایم    چالش

درد و التهاب ایجاد شاده، همچناین   . (65)اسکروتوم است 

مشخص است که  .(04)ها مرتبط است  ورزی بافت به دست

آمادن    هاوش   زماان باه   نشده و شدید، مادت  التهابِ کنترل

هرچنااد کااه . (5)دهااد   حیواناات را تحاات تاااثیر قاارار مای  

داروهای ضدالتهاب غیراستروویدی بارای مقابلاه و کااهش    

روند، اما دیده شده که این دساته داروهاا    التهاب به کار می

معموال  باعث تاخیر و اختالل در روند ترمیم زخم خواهناد  

شد؛چرا که وقوع التهاب خود بخش مهمی از روند ترمیم را 

جاست  نما، اما سوال این ؛ هرچند متناقض(2)شود  باعث می

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،  

ی حیوانات در هر دو گاروه داروی کاارپروفن را فقاط     همه

ی دیگار    وز( دریافت کردناد. نکتاه  ر 2برای مدتی محدود )

ی اثارات   این که هنوز اطالعاات دقیاق و مساتدلی دربااره    

هاا وجاود نادارد،     ضددرد زنجبیل پس از جراحی در ساگ 



 

 

6شماره  - 61دوره   
 

6046بهار و  تابستان   

56 

اروهای ضادالتهاب غیراساتروویدی   هرچند هنگامی که از د

مدت کوتاه و در شارایط ساالمت کامال حیاوان و عادم      به

های مزمن اساتفاده   هایی چون دیابت و زخم حضور بیماری

شود، ترمیم زخم به خودی خود چندان متااثر نخواهاد    می

، اما ذکر این نکتاه حااوز اهمیات اسات کاه      (24و  2)شد 

هدز اصلی این مطالعه بررسی اثارات ضاددردی زنجبیال    

خوراکی پس از جراحی مذکور نبوده است، بناابراین توجاه   

ازوکارهای گیاهاان دارویایِ تاییدشاده بارای کنتارل      به س

التهابِ پس از جراحی رویکردی جدید و قابل بحاث اسات   

(32). 
 (ارمعی انحراز ± نیانگیمختلف )م یها درمان و کنترل در زمان یها در گروه یالتهاب یها بر شاخص لیزنجب ریثأت -6جدول 

 4روز  3روز  20ساعت  3ساعت  ساعت صفر گروه شاخص

 

 نوتروفیل

(103/mm3) 

 کنترل

 درمان
P Value 

51/4 ± 51/1 

45/6 ± 41/1 

6 

40/4 ± 42/63 

34/4 ± 41/1 

461/4 

44/4± 20/62 

30/4 ± 14/3 

431/4 

55/4 ± 12/66 

31/4 ± 11/5 

446/4˂ 

10/4 ± 13/1 

32/4 ± 13/1 

410/4 

 

 لنفوسیت

(103/mm3) 

 لکنتر

 درمان
P Value 

34/4 ± 12/0 

25/4 ± 11/3 

621/4 

20/4 ± 53/3 

61/4 ± 63/3 

163/4 

63/4 ± 41/2 

64/4 ± 40/2 

034/4 

24/4 ± 00/2 

26/4 ± 44/6 

313/4 

63/4 ± 33/2 

22/4 ± 34/3 

4.413 

 

 مونوسیت

(103/mm3) 

 کنترل

 درمان
P Value 

6/4 ± 31/4 

63/4 ± 15/4 

6 

66/4 ± 11/4 

65/4 ± 30/4 

111/4 

60/4± 33/4 

62/4 ± 35/4 

6 

40/4 ± 12/4 

66/4 ± 53/4 

6 

44/4 ± 03/4 

44/4 ± 3/4 

113/4 

 
ALT 

(IU/dl) 

 کنترل

 درمان
P Value 

40/2 ± 2/23 

50/2 ± 0/21 

111/4 

21/3 ± 33 

43/3 ± 0/23 

263/4 

45/2 ± 2/21 

11/2 ± 2/61 

646/4 

43/2 ± 3/25 

44/2 ± 21 

111/4 

53/6 ± 32 

46/2 ± 2/23 

131/4 

  
AST 

(IU/dl) 

 

 کنترل

 درمان
P Value 

45/2 ± 31 

04/3 ± 1/03 

131/4 

45/2 ± 50 

04/3 ± 0/53 

6 

63/2 ± 2/05 

414/5 ± 1/56 

111/4 

53/2 ± 0/13 

26/62 ± 53/52 

332/4 

03/3 ± 2/13 

41/0 ± 0/14 

6 

 
ALP 

(IU/dl) 

 کنترل

 درمان
P Value 

43/66 ± 143 

46/24 ± 140 

6 

66/25 ± 0/041 

63/3 ± 2/314 

465/4 

20/23 ± 2/056 

41/3 ± 0/302 

446/4 

41/65 ± 0/546 

1/0 ± 006 

446/4˂ 

0/66 ± 3/132 

4/65 ± 3/523 

443/4 

 
LDH 
(IU/dl) 

 کنترل

 درمان
P Value 

4/34 ± 0/161 

40/0 ± 3/364 

411/4 

41/32 ± 3/6661 

36/3 ± 411 

446/4˂ 

26/21 ± 6440 

41/3 ± 441 

446/4˂ 

33/31 ± 1/6314 

12/64 ± 2/6464 

446/4 

034/1 ± 3/2646 

56/21 ± 1/6533 

446/4˂ 

 

 اوره

(mg/dl) 

 کنترل

 درمان
P Value 

55/4 ± 12/1 

42/4 ± 41/4 

6 

4/2 ± 2/03 

51/2 ± 34 

451/4 

5/3 ± 10/31 

10/2 ± 03/33 

115/4 

43/0 ± 32/03 

11/2 ± 43/63 

446/4˂ 

40/6 ± 52/23 

24/6 ± 43/32 

114/4 

 

 گلوکز

 (mg/dl) 

 کنترل

 درمان
P Value 

30/0 ± 2/621 

30/1 ± 45/665 

45/4˃ 

41/0 ± 664 

42/65 ± 3/622 

45/4˃ 

21/5 ± 1/641 

4/4 ± 3/641 

45/4˃ 

1/1 ± 1/663 

2/1 ± 0/646 

45/4˃ 

02/1 ± 2/630 

5/66 ± 45/623 

45/4˃ 

 

 کلسترول

 (mg/dl) 

 کنترل

 درمان
P Value 

23/64 ± 634 

35/3 ± 3/614 

000/4 

55/64 ± 2/261 

42/4± 2/231 

1/4 

64 ± 614 

51/4 ± 234 

630/4 

12/62 ± 3/210 

13/5 ± 2/632 

446/4˂ 

30/61 ± 1/361 

1/0 ± 1/336 

111/4 

 

 آلبومین

 (g/dl) 

 کنترل

 درمان
P Value 

40/4 ± 216/2 

43/4 ± 04/2 

123/4 

43/4 ± 46/3 

44/4 ± 35/2 

114/4 

41/4 ± 33/2 

60/4 ± 12/2 

6 

43/4 ± 66/3 

21/4 ± 55/2 

421/4 

44/4 ± 22/3 

44/4 ± 43/3 

115/4 

 

 کورتیزول

(µg/dl) 

 کنترل

 درمان
P Value 

31/4 ± 2 

41/4 ± 06/6 

354/4 

1/4 ± 21/3 

65/4 ± 13/6 

426/4 

16/4 ± 41/3 

63/4 ± 50/6 

430/4 

61/4 ± 53/6 

62/4 ± 23/6 

115/4 

20/4 ± 06/6 

43/4 ± 24/6 

6 
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 بحث

خوراکی ای ارزیابی اثرگذاری تجویز برحاضر ی  مطالعه

ضادالتهابی   ی مداخلاه ی زنجبیل، به عنوان یک  پودر ریشه

سازی باا   هایی که تحت عمل جراحی عقیم گیاهی، در سگ

در  اناد، انجاام گرفات.    برداشت کامل اسکروتوم قرار گرفتاه 

ریاازیِ ایاان مطالعااه باار اساااس خاصاایت    حقیقاات، پایااه

رآییِ تجااویز گیاهااان ضاادالتهابی زنجبیاال و اهمیاات و کااا

تجاویز   بنا بر این ؛استهای کوچک  ی دام دارویی در زمینه

ی پاس از آن،   و هم در دوره این دارو هم در هنگام جراحی

مصارز   .، انجام شاد و آسیب جراحی زخمبهبود در هنگام 

 و وضاعیت  باود  زنجبیل باید به صورت روزانه مای  خوراکی

ن ایان دوره بایاد   حیوانات در حای  و التهابی پس از جراحی

ی  ه، حجام پاایین جامعاه   ی قابل توج نکته شد. ارزیابی می

ای در بااب تجاویز    مطالعاه  کاه  آماری است؛ با توجه به آن

خوراکی زنجبیل پس از این جراحی در حیوانات یافت نشد 

و برای حف  حقوق حیوانات، حداقل تعاداد نموناه لحاا     

   شد.

نیااز ی و التهااب و تااورم محال جراحاای، درد و قرماز   

ی جراحای از   تشکیل ساروما و یاا کباودی پوسات ناحیاه     

ساازی و برداشات کامال     های رایاج جراحای عقایم    چالش

همچناین   ،شاده  یجادالتهاب ا درد و .(65) اسکروتوم است

 مشخص است که .(04) ها مرتبط است ورزی بافت به دست

 آمادن   هاوش   باه زماان   مادت  ،و شدید نشده التهابِ کنترل

هرچنااد کااه  .(5) دهااد  حیواناات را تحاات تاااثیر قاارار مای  

ابلاه و کااهش   داروهای ضدالتهاب غیراستروویدی بارای مق 

 ، اما دیده شده که این دساته داروهاا  روند التهاب به کار می

وند ترمیم زخم خواهناد  رباعث تاخیر و اختالل در  معموال 

چرا که وقوع التهاب خود بخش مهمی از روند ترمیم را ؛شد

جاست  نما، اما سوال این هرچند متناقض ؛(2) شود باعث می

که آیاا ممکان اسات تجاویز داروی کاارپروفن باه عناوان        

زیاابی اثارات تجاویز    ضدالتهاب، هدز این مطالعه را کاه ار 

کاه،   اول آن تحت تاثیر قرار ندهد؟زنجبیل خوراکی است، 

ی حیوانات در هر دو گاروه داروی کاارپروفن را فقاط     همه

ی دیگار    وز( دریافت کردناد. نکتاه  ر 2برای مدتی محدود )

ی اثارات   ز اطالعاات دقیاق و مساتدلی دربااره    که هنو این

، هاا وجاود نادارد    زنجبیل پس از جراحی در ساگ  ضددرد

هنگامی که از داروهای ضادالتهاب غیراساتروویدی    هرچند

به مدت کوتاه و در شرایط ساالمت کامال حیاوان و عادم     

اساتفاده   ای مزمنه هایی چون دیابت و زخم یحضور بیمار

شود، ترمیم زخم به خودی خود چندان متااثر نخواهاد    می

اما ذکر این نکتاه حااوز اهمیات اسات کاه       ،(24و  2) شد

هدز اصلی این مطالعه بررسی اثارات ضاددردی زنجبیال    

توجاه   ، بناابراین خوراکی پس از جراحی مذکور نبوده است

بارای کنتارل   زوکارهای گیاهاان دارویایِ تاییدشاده    به سا

 اسات پس از جراحی رویکردی جدید و قابل بحاث   التهابِ

(32). 

به ترکیبات فعال  سازوکارهای درمانی زنجبیل وابسته

تارین ترکیباات زنجبیال شاامل     مهام  .استمختلفی از آن 

vanilloid ،هاااااااgingerol ،shogaol ،هاااااااparadol  و

zingerone قابل ذکار اسات کاه     .(03و  00 ، 02) هستند

 های التهابی است ول خون از شاخصو کورتیز گلوکزسط  

 برای مثال، دیده شده که در جراحای  .(30و  36 ، 62 ، 1)

روش مرساوم در   بههای بالغ  سگ برداشت رحم و تخمدان

خون برای مدت  گلوکزمقایسه با روش الپاروسکوپی میزان 

ی مشاابه،   یاک مطالعاه   .(64) تری باال مانده اسات  طوالنی

داری را در سطو  سرمی گلوکوز پس از تجویز  معنیتغییر 

راکی پودر زنجبیل به دنباال جراحای برداشات رحام و     خو

ی حاضار،   در مطالعاه . (20)گزارش نکارده اسات    تخمدان

خاون در دو   گلاوکز طور که پیشتر ذکر شاد، میازان   همان

داری را  معنای  گروه کنترل و درمان پس از جراحی تفااوت 

دهد کاه اثار     نشان می ها پژوهشنتایج دیگر  داد. نشان نمی

مادت   خاون بایاد در دراز   گلوکزکاهشی زنجبیل بر میزان 

کااورتیزول، نتااایج ایاان ی  درباااره .(63و  6) بررساای شااود

سااعت   20که میزان کاورتیزول در طای    نشان دادمطالعه 

پس از جراحی در گروه درمان نسبت به گاروه کنتارل باه    

هرچناد کاه پاس از آن     داری کمتر بوده است. معنیشکل 

اسات کاه از   ذکار  البته قابال   ،داری دیده نشد معنیتفاوت 

در های پیش و پاس از جراحای در حیواناات     سنقش استر

کاه باه شاکل ماوثری تحات تااثیر       سط  کورتیزول خون 

 پوشی کرد. نباید چشم ،گیرد های فردی قرار می تفاوت

بااه عنااوان یااک شاااخص مااوثر،    آلبااومین عمومااا  

خیص برخای  شا غیرتهاجمی و در دسترس برای ارزیابی و ت

 ،(63) شااود هااای التهااابی در سااگ شااناخته ماای بیماااری

پاساا   آهسته همچنین آلبومین یک پروتئینِ فاز حاد منفیِ



 

 

6شماره  - 61دوره   
 

6046بهار و  تابستان   

53 

که سطو  سرمی آن با افزایش شدت  استو غیراختصاصی 

زا از  سایب هرگوناه فرایناد آ   .(06) یاباد  التهاب کاهش مای 

تواناد متابولیسام    جمله جراحی، عفونت یاا ساوختگی مای   

قابال   .(31و  26) ها از جمله آلبومین را متاثر کند تئینوپر

ذکر است که آلبومین یک شااخص زودهنگاام در التهااب    

س ناشای  است که سطو  سرمی آن بالفاصله پس از اساتر 

در میازان آن  تغییارات   تغییر کرده و بنا بر ایان از جراحی 

 دهناد  رخ مای ی پاس از جراحای    در سااعات اولیاه   عمدتا 

تجاویز   ی حاضار نشاان داد کاه    ههرچند که مطالعا ؛ (22)

داری در تغییر ساطو  سارمی    معنی خوراکی زنجبیل تاثیر

دیگر در این زمینه نیاز   های پژوهش آلبومین نداشته است.

تغییر قابل توجهی را در ساطو  سارمی آلباومین پاس از     

 .(20)اند  تجویز خوراکی زنجبیل گزارش نکرده

هاای   اجازای فرایناد التهااب سالول      ترینیکی از مهم

هاا کاه شاامل نوتروفیال،      این سالول ؛ ای هستند هسته تک

هایی  وزینوفیل و بازوفیل هستند، به نوعی نخستین سلولاو

هااای   رسااند. ساالول هسااتند کااه بااه محاال التهاااب ماای 

ماکروفاژهاا و   ها، چون مونوسیت، هم ای تخصصی هسته تک

و  61 ، 1) شوند تر به محل آسیب وارد می، بعد ها لنفوسیت

ساعت بعد از وقوع زخم باه آن   1ها که طی  . نوتروفیل(05

کنناد. میازان    شاوند، دبریادمان را آغااز مای     محل وارد می

 روز اول روناد افزایشای دارد.   3تاا   2هاا در طای    نوتروفیل

گیری از عفونت و فاگوسایتوز   یشها پ نقش اصلی نوتروفیل

های اکسایژنی   ترش  آنزیم و فراورده باها  ذرات و ارگانیسم

ی قابال   نکته .است ،های مرده ها و بافت برای باکتری سمی

که، نوتروپنی بر خالز کاهش میزان ماکروفاژهاا،   توجه آن

و  65) تاثیر چندانی بر روند تارمیم زخام نخواهاد داشات    

در مجمااوع، انااد کااه   هااا نیااز نشااان داده   بررساای .(04

ی محادودکردن   های ضدالتهابی زنجبیل به واساطه  فعالیت

ها و همچنین جلاوگیری   سازی ماکروفاژها و نوتروفیل فعال

. (64و  60) اسااتهااا  از مهاااجرت مونوساایت و لوکوساایت

دهد که میزان نوتروفیال در   ی حاضر نشان می طالعهنتایج 

تجویز خوراکی زنجبیال باه شاکل     گروه درمان و به دنبال

دار و قابل توجهی کمتر از گروه کنتارل اسات. قابال     معنی

ی  مربوط به ساعات اولیه ذکر است که این تفاوت مخصوصا 

کل است که میزان نوتروفیل در زخم به شا پس از جراحی 

توان گفت که  یفیزیولوژیک روند افزایشی دارد، بنا بر این م

هاای   تجویز خوراکی زنجبیل در سارکوب برخای شااخص   

التهابی فاز حاد موثر عمل کرده و این در صورتی است کاه  

طاور کاه گفتاه شاد و بار خاالز داروهاای        همان احتماال 

ایاان ساارکوب التهاااب تاااثیر  ضاادالتهاب غیراسااتروویدی،

 .(04و  65) چندانی بر روند ترمیم زخم نخواهد داشت

ی  توانناد باا اثار بار چرخاه      های التهابی می توکینسی

های سارمی   چرب باعث ایجاد تغییراتی در چربی  اسیدهای

ها باعث تحریک سنتز اسیدهای  یتوکینساز  یسیارشوند. ب

ی  . از جملاه (23و  4) شاوند  چرب کبدی و کلساترول مای  

، TNFα, IL-1 تاوان باه   فاکتورهای موثر در این فرایند مای 

IFN-ᵧ باا افازایش    فاز التهابی معموال بنا بر این  ؛اشاره کرد

 .(05و  3) تواناد هماراه باشاد    ترول میسطو  سرمی کلس

دهاد کاه زنجبیال در      مای  نشاان  نیاز شده   مطالعات انجام

گلیساریدها نقاش ماوثری     کاهش میزان کلسترول و تاری 

حاضاار، میاازان  پااژوهشطبااق . (23و  0) داشااته اساات

ساعت پس از جراحای در حیوانااتی    42لسترول در طی ک

داری  معنای که زنجبیل خوراکی دریافت کردناد باه شاکل    

رسااد  بااه نظاار ماای کمتاار از گااروه کنتاارل بااوده اساات. 

های مختلف فاز حاد التهابی ممکن اسات اثارات    سایتوکین

هاا   متفاوتی بار متابولیسام و کاتابولیسام کبادی پاروتئین     

اند کاه   ها نشان داده ، بررسیترتیببه همین ؛ داشته باشند

تجویز برخی از این فاکتورهای فاز حاد التهاابی منجار باه    

ر . ب(31و  35) تنظیم و تغییر ظرفیت سنتز اوره شده است

پاس از جراحای میازان     3اساس نتایج این مطالعه در روز 

  از گروه کنترل بوده است. داری کمتر معنیاوره به میزان 

نقش کبد در کاتابولیسم التهابی با نقاش آن پاس از    

هاا قابال مقایساه و دارای     های تروماتیک و جراحای  آسیب

های کبدی به ویژه در ساگ   شباهت است. بسیاری از آنزیم

 اناد  در طی شرایط التهابی در بدن، تغییراتی را تجربه کرده

، ALT ،ASTتاوان باه    ها مای  . از جمله این آنزیم(35و  3)

LDH ،ALP  اشاره کرد. آنزیمALP هاا  در بسیاری از بافت 

، شاود  از جمله کبد، کلیه، روده، استخوان و جفت یافت می

هاا و التهاباات و یاا فعالیات      باه دنباال آسایب    بنا بار ایان  

ساطو  ایان    توان شااهد افازایش   های استخوانی می سلول

. الکتااات دهیاادروژناز  نیااز در شااماری از (3) آناازیم بااود

کبد، کلیه، عضالت اسکلتی، قلاب،  های سگ از جمله  بافت

. باور بار  (01) کند ها فعالیت می پانکراس، طحال، مغز و ریه
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هاای   این است که غلظت سرمی این آنازیم پاس از آسایب   

یابد. دیابات، لوسامی و    عضالنی و یا حتی قلبی افزایش می

هایی هساتند کاه منجار باه      هپاتیت از جمله دیگر بیماری

 شوند. عالیت این آنزیم میافزایش ف

مصارز زنجبیال   دهاد کاه     نتایج مطالعات نشان مای 

ی  بر اساس مطالعه .(23) دهد التهابات کبدی را کاهش می

داری باین   این دو آنزیم نیز اختالز معنی ی بارهکنونی، در 

ی ساعات باه جاز سااعت     دو گروه درمان و کنترل در همه

از تاثیر مثبات مصارز زنجبیال     صفر وجود دارد که حاکی

 .استهای کبدی دخیل در التهاب  در کاهش فعالیت آنزیم

دهد که زنجبیل تاثیر قابل  می   نتایج این مطالعه نشان

برخی فاکتورهای ماوثر در فرایناد   توجهی در مهار فعالیت 

رساد زنجبیال باا مهاار فعالیات       به نظار مای  دارد.  التهاب 

اهش پاساا التهاابی داشاته    ها نقش موثری در ک نوتروفیل

داری در سطو  سارمی اوره و   ، کاهش معنیعالوهه است. ب

همچنین، تجویز خوراکی زنجبیال باا    ،کلسترول، دیده شد

هاای کبادی همچاون آالناین      آنازیم  کاهش فعالیت برخی

آمیناز و الکتات دهیدروژناز و کاهش پاساا التهاابی    ترانس

دالتهابی باا اثارات   رسد این اثرات ضا  نظر میه ب همراه بود.

 ،ین ترتیاب فرایند ترمیم زخم همراه باشند. به احداقلی بر 

در  ی زنجبیال  ی خوراکی از عصاره رسد استفاده نظر میه ب

ناشاای از وضااعیت التهااابی و هماتوبیوشاایمیایی   کنتاارل

 .سازی در سگ موثر و کارآمد است احی عقیمجر
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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 24
th
 hour. 

Also, there was a significant decrease in neutrophil levels in treatment group in 3
rd

 hour and 3
rd

 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. 
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