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در ( Zingiber officinale) ليزنجب يدروالکليعصاره ه يسازاثر استخوان يبررس

 يموش سور نيجن
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4)Ph.D(5 زادهيد، اکرم جمش)Ph.D,Pharm.D(، 2 دهينا تنيروم)Pharm.D(6 نژاد، الهام زارع)Ph.D(8و7 دهي، نادر تن*

)Ph.D,VMD( ،دا يآ

*9و7 يرجيا
)Ph.D(  

 رانيا راز،يش راز،يش يدانشگاه علوم پزشک ،يپزشک نينو يهايآوردانشکده علوم و فن ي،پزشک يوتکنولوژيگروه ب -1

 رانيا راز،يش راز،يش يدانشگاه علوم پزشک ،ييدانشجو قاتيتحق تهيکم -2

 رانيا راز،يش راز،يش يدانشگاه علوم پزشک ،ييو ماما يدانشکده پرستار -3

 رانيا راز،يش راز،يش يدانشگاه علوم پزشک ،يحيگروه علوم تشر -4

 رانيا راز،يش راز،يش يدانشگاه علوم پزشک ،ييعلوم دارو قاتيتحقمرکز  -5

 رانيفسا، فسا، ا يدانشگاه علوم پزشک ،يدانشکده پزشک ر،يرواگيغ يهايماريب قاتيمرکز تحق -6

 راني، ارازيش راز،يش يدانشگاه علوم پزشک ،ياديبن يهاسلول يفناور قاتيمرکز تحق -7

 رانيا راز،يش راز،يش يدانشگاه علوم پزشک راز،يش يپزشک، دانشکده يگروه فارماکولوژ -8

  رانيا راز،يش راز،يش يدانشگاه علوم پزشک قات،يتحق يمرکز شگاهيآزما -9

 ده يچك
استخوان شناخته شده است.  يو درمان پوک يائسگيموثر در کاهش عالئم  ياهيبه عنوان گ رانيا يدر طب سنت ليزنجب هدف:

در مادر  يسازاستخوان يفاکتورها زانيو م ينيدر دوران جن يبر دستگاه اسکلت ليزنجب يدروالکليمطالعه اثر عصاره ه نيلذا در ا
 .قرار گرفت يمورد بررس يموش سور

( گروه کنترل 1به چهارگروه شامل  يحامله به طور مساو Balb/cنژاد  يسر موش سور 40 ،يمطالعه تجرب نيدر ا ها:مواد و روش
کننده عصاره افتي( گروه درmg/kg100 3 زانيبه م يصورت خوراکهب ليزنجب يدروالکليکننده عصاره هافتي( گروه در2
 يصورت خوراکهب ليزنجب يدروالکليکننده عصاره هافتي( گروه در4و  mg/kg 500زانيبه م يصورت خوراکهب ليزنجب يدروالکليه

بلو استفاده  نيسيرد اس و آل نيزاريآل يزيآماز روش رنگ نيجن ياسکلت ستميس يشدند. جهت بررس ميتقس mg/kg1000 زانيبه م
و ارتفاع جمجمه در  رضطول، ع نيچنها و همشده در آن ياستخوان هيو طول ناح ايبيفمور و ت يهايسازشد. طول استخوان

انجام و  يحاملگ 19در روز  يريگحامله، خون يهادر موش يسازاستخوان يفاکتورها ي. جهت بررسديگرد نييها تعنيجن
 شد يريگاندازه يخون يهادر نمونه ييايميوشيب يفاکتورها

عالوه هبود. ب شيافزا يتحت درمان نسبت به گروه کنترل دارا يهادر گروه بايها نشان داد که طول فمور و تيابيارز ها:يافته
 شينسبت به گروه کنترل افزا زين mg/kg1000با دوز  ليزنجب يدروالکليکننده عصاره هافتيدر گروه در يسازشاخص استخوان

کننده افتيفسفاتاز در گروه در نيو آلکال ميزيمن م،يکلس زانيش قابل توجه ميافزا ييايميوشيب يهايداشت. بررس يمعنادار
 .با گروه کنترل را نشان داد سهيدر مقا mg/kg1000با دوز  ليزنجب يدروالکليعصاره ه

 نيدر جن يسازاستخوان شيبر افزا توانديم ليزنجب يدروالکليمطالعه نشان داد که عصاره ه نيحاصل از ا جينتا گيري:نتيجه
 .استخوان در مادران موثر باشد يو کاهش احتمال بروز پوک

  
 نيجن ،يباردار ،يسازاستخوان ل،يزنجبهاي کليدي: واژه

 
 

به خاطر کم بودن  ييدارو اهانيامروزه عالقه به استفاده از گ مقدمه
ها رو موثره موجود در آن باتيترک يو گوناگون يعوارض جانب

 7/2/1401 تاريخ پذيرش:  21/3/1400تاريخ دريافت:             aida.iraji@gmail.com-tanidehn@gmail.com     0713-2302225، 3071-2307591 تلفن:نويسنده مسئول،  *
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از  يکي (Zingiber officinale) لي[. زنجب2،1است ] شيبه افزا
مختلف مانند  يخواص درمان ليباشد که به دليم ييدارو اهانيگ

از انواع  يت، تب و درد ناشيدرمان گلودردها، سردردها، آرتر
[. 6-3و آنفلونزا مورد توجه قرار گرفته است ] يسرماخوردگ

شده  ييشناسا ليدر روغن فرار و معطر زنجب يمختلف باتيترک
 ييو سزکو دييمونوترپنوئ باتياز نوع ترک است که اکثراً

شامل  عمدتاً  ليموجود در زنجب باتيباشند. ترکيم ديييترپنو
ها، پارادول درويهها، ديها، پارادولولشوگا درويدي ه -3

ها، مشتقات مونو و ولينجرديها، جنجروليج لهيمشتقات است
 ليآرها، ديونينجرديج درويده -1ها، ولينجرديج لياستدي

 د،ياس کيها، مشتقات فرولاترليمشتقات مت دها،يهپتانوئ
 اهيگ ريتاث راًيباشند. اخيم نجروليو ز نجرونييمانند ز ييهاترپن
-3،7] گزارش شده است يسازبر استخوان و استخوان ليزنجب

9.] 
در  ريعمده مرگ و م لياز دال يکيمزمن،  يهايماريب

افراد را به شدت تحت  يزندگ تيفيسراسر جهان هستند که ک
 است که يمارياستخوان )استئوپروز( ب يدهند. پوکيقرار م ريتاث

 استخوان همراه بوده و منجر به يبا کاهش توده و تراکم معدن
 ي. پوکشوديم ياستخوان يهايشکستگ خطر ابتال به شيافزا

مزمن است که در هر دو  يهايماريب نيتراز مهم يکياستخوان 
افراد به  يبر زندگ ياديز رياما تاث گردد،يجنس مشاهده م

از جمله  يمختلف ليخصوص زنان و دختران دارد. زنان به دال
از  ترشيب يردهيو ش يحاملگ ،يائسگيزنانه،  يهاهورمون

[. در دوران 13-10هستند ] خواناست يمردان مستعد ابتال به پوک
گرم است يليم 30در حدود  ميبه کلس نيروزانه جن ازين يباردار

است  يگرم در دوران باردرا 30مادر باردار حدود  يکل ازيو ن
بر مادر و  يمنف راتيتاث ميو ثابت شده است کاهش مقدار کلس

استخوان در مادر  يمنجر به پوک تيگذارد که در نهايم نيجن
قوع به طور استخوان بعد از و ي[. اگر چه پوک16-14] شوديم

توان از هاي موجود ميقطعي قابل درمان نيست، اما با روش
هاي ناشي ايجاد و گسترش آن جلوگيري نمود و خطر شکستگي

 .را کاهش داداز آن
از آن به  ياستخوان و عوارض ناش يپوک تيتوجه به اهم با

 ليو تعد يريشگيدر پ ياهيخصوص در بانوان، مطالعات تغذ
 ني. لذا در اباشديم تيحائز اهم ارياستخوان بس يپوک ميعال

 اهيگ يدروالکلياثر عصاره ه يبه بررس ميمطالعه بر آن شد
Zingiber officinale يسور موش نيدر جن يسازبر استخوان 

 .ميبپرداز
 
 
 
 

 هامواد و روش
از مراکز فروش  تازه ليگرم زنجبلويدو ک ابتدا. ليزنجب هيته

 وميتوسط مسئول هربار دييو پس از تا هيته رازيدر سطح ش
 با کد هر رازيش يدانشگاه علوم پزشک يدانشکده داروساز

خرد  ليزنجب اهيگ يهازوميثبت شد. سپس ر PM668  وميبار
 خشک شدند.  هيآزاد و سا يساعت در هوا 72و 

از حالل  يريگعصاره منظور به. ليعصاره زنجب يهيته
خشک شده  يهاصورت که نمونه نياستفاده شد. به ا دروالکليه

 يپودر و بعد از الک کردن به ازا يبرق ابيبا استفاده از آس
 دروالکليحالل ه يسيس 700شده  هيگرم از پودر ته 50هر

 يساعت نگهدار 72به مدت  ونياضافه و در دستگاه پرکوالس
ساعت محلول صاف و عصاره استخراج  72شد. بعد از گذشت 

منتقل شد. عصاره توسط  يبه دستگاه روتار ظيشده جهت تغل
 ظيدرجه و خال با فشار باال تغل 40 يدر دما يدستگاه روتار

خشک و  ريدرا زيشده توسط دستگاه فر ظي. عصاره تغلديگرد
 شد. يدارنگه خچاليو در  رهيدر ظرف ت شيتا زمان آزما

 يدروالکليدر عصاره ه يفنوليپل باتيترک زانيم نييتع
در حالل  دياس کياز استاندارد گال يمختلف يهاغلظت. ليزنجب

از محلول فوق  تريلکرويم 50شدند.  هيصورت تازه تههمتانول ب
کالتو مخلوط  ويس نياز محلول فول تريلکرويم 200برداشته و با 

 ۸تا  3ها توسط ورتکس هم زده شدند و بعد از . نمونهديگرد
 %5/7ت کربنا ميمحلول سد تريلکرويم 600ها به نمونه قهيدق

 يساعت در  دما 2ها به مدت لوله ياضافه و هم زده شدند. همه
قرار داده شدند. سپس  ديخورش مياتاق و به دور از نور مستق

ر در طول موج ها توسط دستگاه اسپکتروفوتومتنمونهجذب 
 .ديرسم گرد يخط شنيبريو نمودار کال يريگنانومتر اندازه 740

با  ليزنجب يدروالکليتر از محلول عصاره هيلکرويم 50سپس 
 ويس نيمختلف برداشته و طبق دستور باال به آن فول يهاغلظت

. سپس جذب دياضافه گرد %5/7کربنات  ميکالتو و محلول سد
ر در ساعت توسط دستگاه اسپکتروفوتومت 2ها پس از نمونه

 [. 19-17] شد يريگنانومتر اندازه 740طول موج 
 يسور يماده يهااز موش قيتحق نيا در. يوانيح مطالعات

گرم داشتند، استفاده شد.  30 تا 20که وزن حدود  Balb/cنژاد 
 طينر در شرا يهاهفته جدا از موش 2ماده به مدت  يهاموش

 يساعته و درجه 12 يکيتار-ييروشنا کليمناسب با س ينور
 واناتيح يگراد در النهيسانت يدرجه 22±2حرارت متوسط 

ها تمام موش يمصرف يشدند. غذا يدارنگه يداروساز کدهدانش
. در مرحله بعد با قرار دادن بود کساني يزمان يبازه نيدر ا

 قيماده از طر يهانار هم، موشنر و ماده در ک يهاموش
ها با مشاهده پالک آن يحامله شدند که حاملگ يريگجفت

 شد. دييتا يواژن
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دانشگاه علوم  واناتيمراقبت از ح تهيپژوهش توسط کم نيا
( IR.SUMS.REC.1395.S616  )کد اخالق رازيش يپزشک

 يرا برا يالمللنيب يهادستورالعمل هيکل سندگانيشد. نو دييتأ
( 200۸) ينکيهلس هيانياصول ب وانات،يمراقبت و استفاده از ح

. کردندمطالعه دنبال  نيا يرا ط يو ضوابط اخالق پزشک
و  يالمللنيب نيمطابق با قوان اهانيدر مورد گ يتجرب قاتيتحق

 يدانشگاه علوم پزشک يگروه فارماکوگنوز يهادستورالعمل
 بود. راني، ارازي، شرازيش

ماده به طور  يهاموش . حامله يهاموش يبندگروه
 ميموش بود تقس 10گروه، که هر گروه شامل  4به  يتصادف

 مورد مطالعه شامل:  يهاشدند. گروه
آب مقطر  تريلکرويم 200گروه اول: گروه کنترل که روزانه  

 . کردنديم افتيدر
 ليعصاره زنجب mg/kg100گروه  نيدوم: به ا گروه

 يحاملگ 15و  12، ۸ يهادر روز مادر يهاشد. موش دهيخوران
 کردند.  افتيوزنشان عصاره در شياساس افزا وزن شدند و بر

 ليعصاره زنجب mg/kg500 گروه نيسوم: به ا گروه
 يحاملگ 15و  12، ۸ يهامادر در روز يهاشد. موش دهيخوران

 کردند. افتيوزنشان عصاره در شياساس افزا وزن شدند و بر
 ليعصاره زنجب mg/kg1000گروه  نيچهارم: به ا گروه

وزن  15و  12، ۸ يهامادر در روز يهاشد. موش دهيخوران
 کردند.  افتيوزنشان عصاره در شياساس افزا شدند و بر
 تريلکرويم 200 زيتجو يبرا. هاعصاره به موش زيتجو نحوه

مجهز به سوزن گاواژ  نيها، از سرنگ انسولاز عصاره به موش
 استفاده شد.

با  يحاملگ 19ها در روز موش . ينيجن يهانمونه هيته
وزن بدن و  mg/kg 50 زانيبه م نيکتام ياستفاده از داروها

خون  يشدند و نمونه هوشيوزن بدن ب mg/kg10  نيالزيزا
توسط  يخون يهاشد. سرم نمونه هيها تهاز آن ماًيمستق
جدا  قهيدور بر دق 1000و با دور  قهيدق 15به مدت  وژيفيسانتر
درجه  20 يمنف يدر دما يبعد لعاتو جهت مطا دهيگرد
. بعد دنديگرد حيها تشرشدند. سپس موش يدارگراد نگهيسانت

 يهانيهر شاخ رحم و جن يهانيکردن شکم، تعداد جناز باز 
 يحاو يرحم يها. شاخديگرد ادداشتيجذب شده  ايمرده 

منتقل  کيولوژيزيسرم ف يحاو يهاشيد يجدا و به پتر ن،يجن
ها و نيرحم باز و جن يچياز پنس و ق استفاده. با دنديگرد

 ال،يوفاسيمشاهده کران يو برا دنديآن خارج گرد يهاجفت
ظرف  کيخارج شده داخل  يهاني. جندنديگرد يها بررساندام
 شدند. يدارشدن نگه کسيتا زمان ف %96الکل  يحاو

تاز در خون فسفا نيو آلکال ميزيمن م،يکلس زانيم يبررس
فسفاتاز خون  نيو آلکال ميزيمن م،يکلس زانيم. بالغ يهاموش

 نييتع نيشيذکر شده در مطالعات پ يهاقلب مادر مطابق روش
 [.20] ديگرد

. موش بالغ يهادر استخوان ميکلس زانيم يبررس
مورد مطالعه  يهااطراف استخوان جدا شده از گروه يهاچهيماه

گراد قرار يسانت يدرجه 55 يساعت در دما 24به مدت 
گراد و يدرجه سانت 520 يها در دمااستخوان نيچنگرفتند. هم

حاصل شده پودر  يخاکستر شدند. خاکسترها قهيدق 20به مدت 
 يجذب اتم تگاهاز استفاده از دس ميکلس زانيم نييتع يو برا

 استفاده شد.
ساختار  سيزياستئوژن يبررس يبرا. ياسکلت ستميس يبررس

رد  نيزاريها توسط محلول آلنيدراز، جن يهااستخوان ياسکلت
 يزيآمرنگ نيشدند. در ا يزيآمبلو رنگ نياس و آلس

به رنگ  يغضروف يمشخص است نواح 1طور که در شکل همان
پس  نديآيشده به رنگ قرمز در م ياستخوان يهاو کانون يآب

 نيسريگل لهيوسهو شفاف کردن ب رشو با آب مقطواز شست
و  يمورد بررس لياستر کروسکوپيها با مآن ياسکلت ستميس

 هيو ناح ايبيفمور، ت يهامطالعه قرار گرفت. طول استخوان
شفاف شده با استفاده  يهانيشدن دو استخوان در جن ياستخوان

شد و جهت استفاده در  يريگاندازه يمدرج چشم کرومترياز م
 يبعد يلهمورد استفاده قرار گرفت. در مرح لفمخت يهاگروه

 ياستخوان يهيکردن طول ناح ميبا تقس يسازشاخص استخوان
 .[21،20استخوان محاسبه شد ] هيشده بر طول کل ناح

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
بخش  و آلسین بلو.آلیزارین رد اس . جنین رنگ آمیزی شده در 1شکل 

 قرمز، دارای کلسیم به شده استخوانی های کانون و آبی به غضروفی های
  تغییر رنگ داده اند

 
به دست آمده با روش آزمون  هايداده. آماري ليتحل

شدند،  يابي( ارزOne Way ANOVA) طرفهکي انسيوار
 يبيها از آزمون تعقگروه نياختالف ب سهيجهت مقا نيچنهم
 1۸ يافزارهاها توسط نرمآزمون ني. ادياستفاده گرد يتوک

SPSS  وGraphpad Prism 05/0 يانجام شد و سطح معنادار 
  .در نظر گرفته شد
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 نتايج
خشک  زومياز ر يريگعصاره در. يريگراندمان عصاره

 تيدر نها ،ييگرم پودر ابتدا 50از هر  يدروالکليتوسط حالل ه
 يريگبه دست آمد و راندمان عصاره يگرم عصاره خشک آب 10

 بود.  %20حاضر  يدر مطالعه

  ليزنجب يدروالکليدر عصاره ه يفنوليپل باتيترک زانيم

 يدروالکليموجود در عصاره ه يفنوليپل باتيترک زانيم
 نيشد. ا نييتع يبا استفاده از روش اسپکتروفتومتر ليزنجب

  ۸7/115±19/3 يفنوليپل باتيمطالعه نشان داد که مقدار ترک
 گرم عصاره خشک بود. کيدر  کيگال ديگرم اسيليم

به دست آمده  جينتا. بالغ يهاخون در موش ميکلس غلظت
( P ،94/17=3,36 F>0001/0) طرفهکي انسياز آزمون وار

در شکل  يها توسط آزمون توکدو به دو گروه ساتيبا مقاهمراه 
 نياختالف معنادار ب طرفهکي انسيوار زيآنال آمده است. 2

ها نشان دو به دو گروه ساتيها را نشان داد، در ادامه مقاگروه
 شيعصاره افزا mg/kg1000کننده افتيداد که گروه در

 نيچندارد. هم( نسبت به گروه کنترل >0001/0P) يمعنادار
 يحاک ،يتوک يبياساس آزمون تعق ها بردو به دو گروه ساتيمقا

 کنندهافتيدر گروه در ميغلظت کلس نيانگيم شياز افزا
mg/kg500  از عصاره نسبت به گروه کنترل و گروه

 05/0 يمعنادار عصاره در سطح از mg/kg100کننده افتيدر
 بود.

به دست آمده  جينتا. بالغ يهاخون در موش ميزيمن غلظت
 (P ،25/53=3,36 F>0001/0) طرفهکي انسياز آزمون وار

در شکل  يها توسط آزمون توکبه دو گروهدو  ساتيهمراه با مقا
 نياختالف معنادار ب طرفهکي انسيوار زيآمده است. آنال 3

 زانيمربوط به م ساتيمقا جيها را نشان داد، در ادامه نتاگروه
نشان داد که  ،يتوک يبيتعق زموناساس آ بر ميزيغلظت من

عصاره  افتيدر شيخون با افزا ميزيغلظت من نيانگيم
است و تمام  افتهي شيها  افزادر گروه ليزنجب يدروالکليه

ها آن ريمعنادار هستند و مقاد 05/0دو به دو در سطح  ساتيمقا
 در شکل آمده است.

 بالغ يهافسفاتاز خون در موش نيآلکال غلظت

 P=019۸/0) طرفهکي انسيوار زيآنال يآزمون آمار جينتا
،72/3=3,36 F) ها را نشان داد و گروه نياختالف معنادار ب

 زانيمربوط به م يها توسط آزمون توکدو به دو گروه ساتيمقا
 زانيبالغ، نشان داد که م يهافسفاتاز خون در موش نيآلکال

عصاره  دهکننافتيگروه در فسفاتاز در نيغلظت آلکال
نسبت به گروه کنترل و گروه  mg/kg1000 ليزنجب يدروالکليه

 mg/kg100در دوز  ليزنجب يدروالکليکننده عصاره هافتيدر
 P=047/0و  P=031/0 يدر سطح معنادار بيبه ترت يشيافزا

بر  يدييفسفاتاز تا نيآلکال ميآنز شي(. افزا4داشته است )شکل 
 .باشديم کياستئوبالست تيفعال شيافزا

 بالغ يهااستخوان در موش ميکلس زانيم

 طرفهکي انسيوار زيآنال يحاصل از آزمون آمار جينتا
(0001/0<P ،۸۸1۸=3,36 F )ها اختالف گروه نيانگينشان داد م

 يهااستخوان در موش ميکلس زانيم دارند که يمعنادار
 شيافزا ليزنجب يدروالکليعصاره ه mg/kg1000کننده افتيدر

 جين نتايچن(، هم5نسبت به گروه کنترل داشت )شکل  يمعنادار
 دو در شکل آمده است.هدوب ساتياحتمال تمام مقا ريمقاد

و شاخص  ايبيفمور و ت يهاطول استخوان نيانگيم
 يمورد بررس يهانيدو استخوان در جن نيا يسازاستخوان

 يهاطول استخوان نيانگيم طرفهکي انسيآزمون وار جينتا
و ( P ،09/17=3,36 F>0001/0)بيبه ترت ايبيفمور و ت

(0001/0<P ،11/16=3,36 F )ها نيانگيم نياختالف معنادار ب
 جيمشخص است، نتا 6طور که در شکل دهد. همانيرا نشان م

مورد  يهاطول استخوان فمور در گروه نيانگيمربوط به م
گروه ( و mm 63/3±1/0) 3در گروه  ياختالف معنادار يبررس

4 (0۸/0±mm 53/3 در سطح )نسبت به گروه کنترل  05/0
(05/0mm ±10/3نشان داد. هم )طول استخوان  نيانگيم نيچن
 mm±1۸/0) 4 گروه در و( 50/3±16/0) 3در گروه  ايبيت

 07/0mm) لنسبت به گروه کنتر يداريمعن شي( افزا47/3

احتمال تمام  ريمقاد جينتا نيچن( را نشان داد. هم±07/3
 دو در شکل آمده است.هدوب ساتيمقا

 يليدو به دو انجام گرفته توسط آزمون تکم ساتيمقا در
فمور مشخص  يسازشاخص استخوان يجهت بررس يتوک
فمور  يسازشاخص استخوان شيها افزاگروه يکه تمام ديگرد

(. در شاخص 7کردند )شکل  نسبت به کنترل را ثبت
مورد  يهاگروه نيب يتفاوت معنادار ا،يبيت يسازاستخوان

 . نشدمطالعه مشاهده 

فمور  يهاشده در استخوان ياستخوان هيطول ناح نيانگيم
 يمورد بررس يهانيمختلف در جن يهاگروه يايبيو ت

 ياستخوان هيناح نيانگيم طرفهکي انسيآزمون وار جينتا
، >0001/0P) بيبه ترت ايبيفمور و ت يهاشده در استخوان

34/11=3,36 F ) و(0001/0<P ،70/33=3,36 F ) اختالف
طول  يريگدهد. پس از اندازهيها را نشان منيانگيم نيمعنادار ب

در  ينواح نيا نيانگيم ،يغضروف هيشده و ناح ياستخوان هيناح
، طول ۸شد. با توجه به شکل  يمورد مطالعه بررس يهاگروه
 2 يهافمور در گروه يهاشده در استخوان ياستخوان هيناح

(15/0mm ±2) ،3 (13/0 mm ±7/1 و )4 (2/0mm ±96/1 )
( نسبت به گروه کنترل نشان داد ≥05/0P) يمعنادار شيافزا

(0۸/0mm ±43/1هم .)شده در  ياستخوان هيناح لطو نيچن
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 3، (2/0mm ±13/2) 2 يهادر گروه ايبيت يهااستخوان
(14/0 mm ±۸3/1 و )4 (15/0mm ±۸6/1 )شيافزا 

( 09/0mm ±5/1) کنترل گروه به نسبت( P≥05/0) يمعنادار
دو به دو در شکل  ساتيمقا يتمام ينشان داد. سطوح معنادار

 آمده است. ۸

  يمورد بررس يهانيشاخص جمجمه در جن نيانگيم

طول، عرض و ارتفاع جمجمه، شاخص  يريگاز اندازه پس
 يآزمون آمار جي، نتا9جمجمه محاسبه شد. با توجه به شکل 

( مربوط به شاخص جمجمه طرفهکي انسيوار زي)آنال
(9۸/0=P ،061/0=3,36 F )دار يعدم تفاوت معن يدهندهنشان
مورد مطالعه نسبت به گروه  يتجرب يهاشاخص در گروه نيا
 بود. نترلک

 يمورد بررس يهانيشاخص مدول جمجمه در جن نيانگيم 

 انسيوار زيآنال يآزمون آمار جي، نتا10توجه به شکل  با
مربوط به مدول ( P ،61/22=3,36 F>0001/0) طرفهکي

 ساتيها را نشان داد. مقاگروه نيجمجمه اختالف معنادار ب
طول  شيافزا يدهندهنشان يتوک يبياساس آزمون تعق دو برهدوب

در  نترلنسبت به گروه ک يتجرب يهادر همه گروه هيناح نيا
دو در هدوب ساتيمقا يتمام جيبود. نتا 05/0 يداريسطح معن

 .شکل آمده است
 

 گيريبحث و نتيجه
مختلف عصاره  يهادر تحقيق حاضر تاثير غلظت

موش  نيدر جن يساززنجبيل بر روي استخوان يدروالکليه
قرار گرفت. بر  يدر شرايط آزمايشگاهي مورد بررس يسور

مطالعه، مصرف عصاره در دوز  نيا يهاافتهياساس 
mg/kg1000 يهاموجب بهبود فاکتور يصورت خوراکهب 

و  ميزيو من ميکلس يش غلظت خونياز جمله افزا ييايميوشيب
عصاره  ني. بعالوه مصرف اديفسقاتاز گرد نيآلکال زانيم شيافزا
بالغ  يهااستخوان در موش ميکلس زانيم يبر رو يمثبت ريتاث

 نيانگيشامل م يساختار اسکلت تيوضع يهايابيداشت. ارز
و  يسازو شاخص استخوان ايبيفمور و ت يهاطول استخوان

در گروه تحت درمان و گروه کنترل  نيشده در جن ياستخوان
 را نشان داد. يتفاوت معنادار

 يبا عوارض جانب منيا ياهيگ بيترک کيبه عنوان  ليزنجب
و  ييکم شناخته شده است که بر اساس سازمان غذا اريبس

. بر اساس مطالعات رديگيقرار م GRASدر رتبه  کايآمر ييدارو
 يرا برا تيدر روز حداقل سم ليگرم زنجب 2مصرف  ينيبال

 يايقو ياثرات مثبت ضد التهاب رياخ يها. پژوهشانسان دارد
 يفنول باتيترک زانينشان داده است که باال بودن م لياز زنجب

. باشديگفته م نيبر ا يدييمطالعه، تا نيموجود در عصاره ا

نشان داده است که  ليگزارش در خصوص مصرف زنجب نيچند
-6 باتياست. ترک ديسالمت انسان مف يبرا ليزنجب يهاعصاره

شوگاول تا -6و  لوليجبزن-10، لوليزنجب-۸، آزاد لوليزنجب
مصرف انسان  يخطر برايعنوان مواد بهگرم بيليم 2000دوز 
و همکاران  لووايکه توسط استو يا[. در مطالعه22شدند ] يمعرف

 ياديمقدار ز يحاو ليعصاره زنجب ديانجام شد، مشخص گرد
 د،يپيل ونيداسيفنول است که موجب مهار بهتر پراکسيپل باتيترک

 يکنندگباالتر شالت تيو ظرف ليدروکسيه کاليمهار راد
 [.23] شوديم نيبا کوئرست سهيدر مقا وفلزاتيب

 يو اجزا لياند که زنجبنشان داده کيفارماکوکنت مطالعات
شوند. يم زهيجذب و متابول واناتيآن به سرعت در انسان و ح

 1/0) ليعصاره زنجب يخوراک زيدر انسان سالم، پس از تجو
 72تا  25/0از زمان  يري، خونگگرم در هر فرد( 2/0 -گرم 

-10، لوليزنجب-۸، آزاد لوليزنجب-6ساعت انجام شد و 
 يبر اثر بخش يديينشد. که تا افتيشوگاول آزاد -6و  لوليزنجب
 [.24] باشديعصاره م نيا عيسر

 شيتواند با افزايم ليمشخص شده است که زنجب راًياخ
قند خون ناشتا را کاهش داده  ،يدانتياکسيآنت يهاميعملکرد آنز

سبب مهار سنتز  ليخون را بهبود بخشد. زنجب يو چرب
. گردديم 2و  1 ژنازيکلواکسيمهار س قيها از طرنيپروستوگالند

 يدارا وآگولو ش ونينجردياز جمله ج ليزنجب باتيبعالوه ترک
هستند که  يدياستروئ ريغ يضد التهاب ياثرات مشابه داروها

[. عصاره 25] شونديم دياس کيدونيآراش سميموجب مهار متابول
 يالتهاب يهامتعدد موثر در پاسخ يهاژن انيسبب مهار ب ليزنجب

ها و نيها، کموکانيتوکيکننده سکد يهااز جمله ژن
و همکاران در  يراج مطالعه. در گردنديم ژنازيکلواکسيسا

 يهاموش يبر رو  Carrageenan لهيوسهالتهاب القا شده ب
کاهش  mg/kg  50و  100با دوز   ليمصرف زنجب ييصحرا

نشان داده  يستي[. مطالعات ز26معنادار التهاب را نشان داد ]
-5و  ژنازيکلواکسيس تيفعال لياست که عصاره زنجب

کند و در يمهار م دياس کيدونيآراش رهيرا در زنج ژنازيپوکسيل
 ليواسطه کاهش تشکهآن ممکن است ب يضد التهاب تيفعال جهينت

 کي نيچنهم لي[. زنجب27]ها باشد نيها و لکوترنيپروستاگلند
باشد و موجب يترومبوکسان سنتاز م ميآنز يکننده قومهار
زمان سطح هم شيبدون افزا نيکليسطح پروستاس شيافزا

 [.2۸] شوديم F2α اي E2 يهانيپروستاگلند
 2013که توسط نادري و همکاران در سال  يدر پژوهش 

گرم پودر  1مصرف  زانيکه م ديانجام گرفت، مشخص گرد
در کاهش عالئم  يميمستق ريماه تاث 3بعد از  ليزنجب

 2001 . التمن و همکاران در سال[29] داشته است تياستئوآرتر
 زانيم يريصورت چشمگهب ليکردند که استفاده از زنجب انيب
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 ياستخوان را کاهش داده و موجب بهبود عالئم پوک يکدرد پو
 [. 30شود ]ياستخوان م

 2020و همکاران در سال  يروندالن ينيمطالعه بال در
با گروه کنترل  سهيدر مقا ليمشخص شد که مصرف عصاره زنجب

داشته  ESRو  CRP يالتهاب يدر کاهش مارکرها يدارمعنا ريتاث
 يدر کاهش عالئم پوک ياست که موجب بهبود قابل توجه

 ينيبال شيآزما ني. چند[31وان، درد و عملکرد زانو  شد ]استخ
و کاهش التهاب با  ويداتيبر استرس اکس ليزنجب ياثر درمان
[. در مطالعه 33،32را نشان داده است ] NF-kBسرکوب 

در  ليقابل توجه زنجب ريتأث 2020انجام گرفته در سال  زيمتاآنال
و کاهش التهاب  TNF-αو  CRP  ،hs-CRPيکاهش سطح خون

در  2013 لسا يپوررستم نيچن[. هم34نشان داده شد ]
 زانيم شيفسفاتاز و افزا نيبه کاهش غلظت آلکال يامطالعه

اشاره کرد که با  ليدر اثر مصرف عصاره زنجب ميزيو من ميکلس
 داشت.  يخوانمطالعه هم نيا جينتا

 يبر رو ليبه عنوان ماده موثره زنجب نجرونيبا ز درمان
را نشان نداد.  يتي( سمMSCموش ) يميمزانش ياديبن يهاسلول

 لياستئوبالست و تشک زيموجب تما ،يبعالوه در سطح سلول
 Runx2 انيب نجرونيز ،يشد. در سطح مولکول ميرسوبات کلس

 زيانشانگر تم يهاژن رياستخوان( و سا يسيعامل رونو کي)
نشان  ريکرد. مطالعات اخ کيتحر MSCاستئوبالست را در 

و ساز استخوان  ها( سوختmiRNAها )RNA کرويدادند که م
 کي نجرونيکنند و مشخص شد که درمان با زيم ميرا تنظ

و  Smad7با هدف قرار دادن  Runx2کننده مثبت ميتنظ
 انجام[. مطالعات 35] باشديم TGF‐β1 نگيگناليس ستيآنتاگون

 لينشان داد که عصاره زنجب 2021گرفته توسط زنگ در سال 
 kappa-B گانديل يافاکتور هسته رندهيکننده گتواند فعاليم

(RANKL) از  يناشosteoclastogenesis يهارا در سلول 
RAW264.7 [ بعالوه مشخص شد که عصاره 36سرکوب کند .]

 زيتما يراب يسيرونو يعامل اصل کي) Nfatc1 انيب ليزنجب
رتبط با استئوکالستوژنز م يهاژن رياستئوکالست( و سا

 نيکنند. ايرا مهار م Mmp9و  Oscar ،Dc-stamp  ،Trapمانند
ها استئوکالست زياز تما يريدهد که با جلوگيها نشان مافتهي
استخوان  يو درمان پوک يريجلوگ يبرا ليتوان از زنجبيم

 [. 37استفاده کرد ]
 ليزنجب يسازاستخوان ليپتانس رسدي، به نظر منيبنابرا

باشد  ديمف توانديمرتبط با استخوان م يهايماريدرمان ب يبرا
 ليزنجب اهياثر موثر گ يقطع دييراستا جهت تا نيهر چند در ا

 ازيمورد ن يترشيب ياستخوان مطالعات انسان يپوک يماريدر ب
 .باشديم

 يدروالکليمطالعه نشان داد که عصاره ه نيحاصل از ا جينتا
 دانتياکسيفنول و خواص آنتيپل باتيوجود ترک ليدلهب ليزنجب

و  ميغلظت کلس شيمختلف موجب افزا يهاسميبا مکان يقو
مطالعه  نيا جي. نتاديفسفاتاز گرد نيآلکال زانيم شيو افزا ميزيمن

موجب کاهش  ليزنجب يدروالکلينشان داد که مصرف عصاره ه
به همراه  هااستئوبالست ديتول شياستئوکالست و افزا تيفعال
شده است. با شدن  ياستخوان زانيطول استخوان و م شيافزا

 Zingiber اهيدست آمده و در دسترس بودن گهب جيتوجه به نتا

officinale يسازدر استخوان لياستفاده از زنجب رسديبه نظر م 
 . دبخش خواهد بودينو

 
 تشكر و قدردانی

اين پژوهش در قالب طرح تحقيقاتى با پشتيبانى مالى 
انجام  رازيمعاونت تحقيقات و فناورى دانشگاه علوم پزشکى ش

 .(12253)شماره گرنت:  رفتيپذ
 

 مشاركت و نقش نويسندگان
 هقاني، .جمشيدزاده: ايده و طراحي مطالعهو  ايرجي، تنيده

آناليز : قائم مقامي و زارع نژاد: آناليز و تفسير نتايج طاليي
:  ايرجي. و تنيده: انجام مدل حيواني انصاري شيري، آماري

است که همه نويسندگان نتايج را الزم به ذکر . نگارش مقاله
 . بررسي نموده و نسخه نهايي مقاله را تاييد نمودند
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Introduction: Ginger in Iranian traditional medicine is known as an effective plant in reducing menopausal 

symptoms and treating osteoporosis. Therefore, in this study, the effects of ginger on the skeletal system in the fetus 

and the level of bone formation factors in the mice were investigated. 

Materials and Methods: In this study, 40 pregnant Balb/c mice were equally divided into four groups 1) control 

group 2) group receiving 100 mg/kg ginger hydroalcoholic extract orally, 3) group receiving 500 mg/kg ginger 

hydroalcoholic extract orally and 4) group receiving 1000 mg/kg ginger hydroalcoholic extract orally. Alizarin Red S 

and Alcian Blue staining methods were used to examine the embryo skeletal system. Osteogenesis length and bony 

area of femur and tibia as well as the length, width, and height of the skull in the embryos were measured. Blood 

samples were taken on the 19th day of pregnancy to evaluate bone formation factors in pregnant mice and biochemical 

factors were measured in blood samples.  

Results: Evaluations showed that the length of femur and tibia and osteogenesis index in the treated groups 

relatively increased compared to the control group. Biochemical studies showed a significant increase in calcium, 

magnesium, and alkaline phosphatase levels in the group receiving 1000 mg/kg ginger hydroalcoholic extract 

compared to the control group. 

Conclusion: The results of this study showed that ginger hydroalcoholic extract can be effective in increasing 

osteogenesis in the embryos and reducing the risk of osteoporosis in mothers. 

 

Keywords: Ginger, Osteogenesis, Pregnancy, Fetus 
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