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 4/7/1400ه: پذیرش مقال            5/5/1400 دریافت مقاله: 

 

 روئیـد،تی غده کاري کم در است. دیابت از پس بیماري ترین شایع ریز درون غدد هايبیماري بین در تیروئید غده کاري کم : مقدمه
ه اثر عصاره هیدروالکلی زنجبیل ب هدف از این مطالعه بررسی. یابد می کاهش ساز و سوخت کننده تنظیم هاي هورمون ترشح سطح

 عنوان داروي باال برنده سوخت و ساز بر میزان گلوکز خون در موش هاي صحرایی هیپوتیروئیدیسم و نرمال می باشد.

کرد، گروه گروه تقسیم شدند: گروه کنترل ماده اي دریافت ن 6سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به  60تعداد  ها:مواد و روش
به مدت  mg/Kg 60با دریافت متی مازول به مقدار  1روز دریافت کردند، گروه تجربی  24به مدت  محلول سالین، mL 1/ 0شاهد، 

 با 4و 3و گروه تجربی mg/kg 400عصاره هیدروالکلی زنجبیل را به مقدار  2روز، دچار هیپوتیروئیدیسم شدند. گروه تجربی  24
روز  24 به مدت 400و  mg/kg 200 همزمان عصاره هیدروالکلی زنجبیل را با دوزهاي و  mg/Kg 60  مقدار به مازولمتی دریافت

 هدستگا با خون گلوگز . میزانشدساعت پس از آخرین تزریق، نمونه هاي خون از قلب آن ها جمع آوري  48دریافت کردند. 
 قرار حلیلت و تجزیه مورد ANOVA آزمون و SPSS افزار نرم از استفاده با شده آوري جمع اطالعات. شد گیري اندازه اتوآناالیزر

 .ندگرفت
ي عصاره در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداري داشت که پس از بکارگیر 1میزان گلوکز خون در گروه تجربی  ها:یافته

 .)P>05/0(کاهش معناداري را نشان داد  4و  3هیدروالکلی زنجبیل در گروه هاي تجربی 

ن مبتال به کم که مصرف زنجبیل، میزان گلوکز خون را در بیمارا کرد بینی پیش توان می نتایج این اساس بر ي:گیربحث و نتیجه
 کاري تیروئید کاهش می دهد.

 .کم کاري غده تیروئید، متی مازول، زنجبیل، گلوکز   ي:هاي کلیدواژه
 

 چکیده
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 مقدمه
 ام بدن ریز درون غدد ترین مهم از یکی تیروئید، غده

 است آن به وابسته فرد حیات گفتبتوان شاید هک است

 مصرف سرعت یا بدن ساز سوخت هاهورمون این .)1،2(

 هورمون. کنند می تنظیم را  بلوغ و رشد سرعت و انرژي

  بموج و نموده اثر هیپوفیز ي غده روي بر تیروئیدي هاي

 غده تحریک موجب خود نوبه به که شوند میTSH   ترشح

 ديتیروئی هاي هورمون میزان وقتی.  شوندمی نیز تیروئید

 ،TSH بیشتر ترشح با هیپوفیز یابد، می کاهش خون در

  ).3،4( کند می تر فعال را تیروئید

 از بسیاري هورمون این منظم ترشح کلی طور به

 ات گرفته قلب  ضربان میزان از را بدن ساختار و اعمال

 ونهورم هعالو به. دهد می قرار تأثیر تحت پوست، ساختار

 شرکت فسفر و کلسیم ساز و سوخت در که کلسیتونین

 غده طبیعی عملکرد. شود می ترشح غده این از کند، می

  صحیح عملکرد جمله از متعددي عوامل به تیروئید

 یلتبد و دیُ کافی دریافت هیپوفیز، ي غده هیپوتاالموس،

  .)5( دارد بستگی یدوتیرونین تري به تیروکسین هورمون

 از دلیلی، هر به فوق عوامل از هریک که یهنگام

 دهغ کاري کم یا پرکاري به مبتال فرد، شوند، خارج تعادل

 ترشح و تولید میزان در اختالل. شد خواهد تیروئید ي

 هايبیماري ترین شایع از تیروئید ي غده هاي هورمون

 کم یا هیپوتیروئیدیسم .است تیروئید يغده به مربوط

 ریز درون غدد هاي بیماري بین در دتیروئی ي غده کاري

  .است دیابت از پس بیماري ترین شایع

کم کاري غده تیروئید اختاللی است که در اثر فقر ید، 

ضایعه غده تیروئید و یا اختالالت اتوایمیونی به وجود می 

 بدن نیاز اندازه نمی تواند به تیروئید در بیماري، غده آید.

 روي بر تیروئید غده کاري کم. )6،7( کند تولید هورمون

 و گلوگز جمله از خون بیوشیمیایی فاکتورهاي میزان

 هورمون ترشح کاهش سبب به و گذاشته اثر خون چربی

 می افزایش خون در آنها مقدار بدن، ساز و سوخت هاي

 .)6( یابد

 بینتیروگلو تولید در ید از استفاده کاهش با مازولمتی

 مهار را تیروئیدي هاي هورمون ساخت یدوتیرونین، و

 موارد. دندار شده تشکیل هورمون روي بر اثري اما کند،می

 ي غده پرکاري در مازولمتی داروي از استفاده مصرف

 توکسکریزتیرو اکتومی، تیروئید براي سازي آماده تیروئید،

 کاريکم درمان اساس .)8،9( است تیروئیدي طوفان و یک

 عمر پایان تا تیروکسینلوو داروي از استفاده تیروئید غده

 جانبی عوارض و دارو قیمت به توجه . با)10،11(است 

 سمت به اخیر مطالعات شیمیایی، و مصنوعی ترکیبات

 .است کرده پیدا سوق درمانی گیاه

 دارویی گیاهان بررسی ضرورت به اخیر هاي سال در 

ی زنجبیل از جمله گیاهان داروی .است شده بسیاري توجه

ی خواص آنتی اکسیدانی و درمانی زیادي ماست که داراي 

 70 تا 50( قندها انواع شامل زنجبیل اصلی باشد. ترکیبات

 5/7 تا 4( اولئورزین ،)درصد 18 تا 3( ها چربی ،)درصد

 ).12،13( است) درصد 3 تا 1( سوزاننده ترکیبات و درصد

 شده قید چین سنتی طب در که زنجبیل استعمال موارد

 استفراغ، سردي، احساس با گاستریک اپی درد شامل است

 .باشد می سرفه و نفس تنگی ضعیف، نبض با اسهال همراه

 مصرف  هندوستان) قدیمی و سنتی( آیورودیک طب در

 یهتوص روده دار نفخ) شکم درد( کولیک درمان در گیاه این

 . است شده

 اصلی بخش عنوان به یا و تنهائی به دارو این آمریکا در

 ضدسرماخوردگی داروهاي غذایی، هاي ملمک با ترکیب در

 پودر. رود می کار به تهوع ضد و هاضمه سوء آنفوالنزا، و

 ماده عنوان به اشتها، تحریک آنفوالنزا، درمان در زنجبیل

 و روماتیسم میگرنی، سردرد درمان در ضدالتهابی

 به طور کلی زنجبیل. رود می کار به عضالنی اختالالت

 از متعددي خواص داراي و بوده مهم داروئی گیاهان جزء

 ضد خون، شدن لخته ضد قلب، مقوي تهوع، ضد جمله
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 نفخ، ضد آور، ادرار التهاب، ضد کبدي، سموم ضد باکتري،

 محرك و اسپاسم کاهش خون، کلسترول آورنده پایین

 آزمایشگاهی مطالعات در). 14،15( دباش می غذا هضم

. دارد سرطانی ضد خاصیت زنجبیل که است شده مشخص

 که زنجبیل دهنده تشکیل جز ترین مهم جینجرول،

 سلول رشد از ،است گیاه این در مزه و طعم ایجاد مسئول

 انسان در بزرگ روده سرطان مخصوصاً  سرطانی هاي

. مطالعات زیادي نشان داد که )16( کندمی جلوگیري

زنجبیل سبب افزایش متابولیسم کربوهیدرات ها در بدن 

 ).17( می شود

 ي،امروز جوامع درکم کاري تیروئید   شیوع به توجه با

 جانبی عوارض لووتیروکسین، داروي مصرف و تهیه مشکل

 گیاهان کمتر عوارض و شیمیائی و مصنوعی ترکیبات

عه، مطال این هدف از تیروئید،  کاري کم درمان در دارویی

 روي بر گیاه این الکلی هیدرو ي عصاره تأثیر بررسی

 هب مبتال نر صحرائی هاي موش در میائیبیوشی فاکتورهاي

 .گرفت قرار  تیروئید ي غده کاري کم

 هامواد و روش

 حیوانات نگهداري شرایط و آزمایش مورد حیوان

 موش سر 60 تحقیق این در استفاده مورد حیوانات

 200-220 تقریبی وزن با ویستار، نژاد از بالغ نر صحرائی

 شیراز رازي ازيس سرم و واکسن موسسه از که بود گرم

 دواح اسالمی آزاد دانشگاه خانه حیوان به و شدند تهیه

 مورد صحرایی هاي موش. داده شدند انتقال کازرون

 رطوبت با استاندارد شرایط تحت آزمایش این در مطالعه

 و تاریکی هدور غذا، و آب به دسترسی با و درصد 70-60

 دگرا سانتی رجهد 18-24 حرارت و ساعته 12 روشنایی

 گرفتند. قرار آزمایش مورد و نگهداري

 گیري عصاره روش

 از زنجبیل ریزوم کیلوگرم 2 زنحبیل، عصاره تهیه براي

 پودر به و نموده آسیاب را آن سپس .شد خریداري بازار

 به زنجبیل گیاه هیدروالکلی عصاره تهیه براي. شد تبدیل

 اتانول الکل لیتر میلی 800 گیاه، پودر گرم 200 ازاي

 ساعت، 48 مدت به زنجبیل گیاه پودر. شد استفاده 70%

 صافی از بار 2 سپس شد، خیسانده %70 اتانول الکل در

 با ماسراسیون روش به آمده بدست محلول و شد داده عبور

 مرحله در. شد گیري عصاره روتاري دستگاه از استفاده

 گذاشته گراد سانتی درجه 37 دماي با انکوباتور در آخر

 رنگ زرد شیره یک و شد تبخیر آن الکل و آب تا شد

 عصاره گرم 100 گیاه پودر گرم 1000 از. ماند باقی غلیظ

از عصاره هیدروالکلی ثر ؤمغلظت . آمد بدست خالص

زنجبیل به صورت تازه در هر روز از رقیق کردن عصاره 

غلیظ شده با آب مقطر تهیه شد و سپس توسط سوزن 

صبح به گروه هاي  9گاواژ مخصوص حیوانات در ساعت 

 ).18مورد نظر خورانده شد (

 حیوانات کردن هایپوتیروئید روش

 مازولمتی قرص از هاموش کردن هیپوتیروئیدي براي

 به مازولمتی قرص که ترتیب این به. شد استفاده

 حل سالین حالل در موش هر براي mg/kg  60میزان

 کاري کم به ها موش شدن مبتال از اطمینان براي. شد

 آنها  دم از روز، بیست و چهار از بعد تیروئید ي غده

 زا کمتر  T4 و T3  میزان چنانچه آمد، عمل به خونگیري

 زا باالتر TSH  مقدار و باشد لیتر دسی در گرم میلی 70

 که است معنی این به باشد دیگر هورمون دو مقدار

 ).19است ( شده القاء هیپوتیروئیدیسم

 مطالعه مورد هاي گروه 

موش ها در این آزمایش به شش گروه ده تایی تقسیم 

شدند: گروه کنترل به مدت بیست و چهار روز هیچ ماده 

، روه شاهد به مدت بیست و چهار روزاي دریافت نکردند. گ

دریافت کردند. گروه  ml 1/0حالل سالین را به مقدار 

به   mg/kg 60مازول را به مقدار ، داروي متی1تجربی 

به  2چهار روز دریافت کردند. گروه تجربی  مدت بیست و

مدت بیست و چهار روز، عصاره هیدروالکلی زنجبیل را به 

 مازول را، داروي متی3،گروه تجربی  mg/kg  400مقدار 
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و همزمان عصاره هیدروالکلی  mg/kg 60مقدار  به

 داروي ،4 تجربی ، گروهmg/kg 200زنجبیل را به مقدار 

 عصاره همزمان و mg/kg 60 رمقدا به را مازول متی

 مدت به mg/kg  400 مقدار به را زنجبیل هیدروالکلی

  .کردند دریافت روز چهار و بیست

 عصاره هیدروالکلی زنجبیلثر ؤمانتخاب مقدار غلظت 

در نظر  mg/kg 600آن  LD50به این صورت بود که 

از  گرفته شد، زیرا پس از تزریق این دوز نزدیک به نیمی

مناسب   mg/kg  400ردند و بنابراین دوز موش ها م

در مورد انتخاب مقدار غلظت داروي  .تشخیص داده شد

در نظر گرفته شد  mg/kg 62آن  LD50متی مازول نیز 

 وکه پس از تزریق این دوز بیش از نیمی موش ها مردند 

مناسب تشخیص داده شد.  mg/kg 60بنابراین دوز 

 .).20( ید کردندتحقیقات دیگر نیز این دوز را تای

 کشی وزن

 گیاه هیدروالکلی يعصاره احتمالی تأثیر بررسی جهت

 و آزمایش دوره ابتداي در حیوانات، وزن بر زنجبیل

 توزین صحرایی هايموش آزمایش دوره پایان در همچنین

 .شد یادداشت آنها وزنی مشخصات و شدند

 خونگیري و تهیه نمونه هاي خونی

ش ها را با اتر بیهوریق، موشساعت پس از آخرین تز 48

 معج از کرده و از بطن قلب حیوان خونگیري به عمل آمد. پس

 اهآزمایشگ محیط در ساعت، نیم مدت به ها نمونه خون، آوري

 دتم به آزمایش هاي لوله سپس. شوند منعقد تا شد داده قرار

. شدند سانتریفیوژ دقیقه بر دور 3000 سرعت با دقیقه پنج

 قوامی طبی تشخیص آزمایشگاه به و سپسد ش جدا ها سرم

 میزان رآناالیز اتو دستگاه از استفاده با و ندشد منتقل شیراز

 روش از استفاده با چنین هم. شد بررسی آنها گلوگز

 و T4،  (T3 تیروئیدي هاي هورمون) RIA( رادیوایمونواسی

(TSH ندشد گیرياندازه. 

 آماري محاسبات

گلوکز خون و  گیري دازهان از آمده بدست هاي داده

ر توسط نرم افزا گروه شش این هورمون هاي تیروئیدي در

SPSS یکطرفه واریانس آنالیز آماري زمونآ و 

)ANOVA (و  شدند ارزیابی توکی تکمیلی آزمون و

05/0<P  شد گرفته نظر در داري معنی سطح عنوان به .

 و طرفه یک واریانس آنالیز آماري آزمون توسط ها گروه

 هگرو هر معیار انحراف. شدند مقایسه هم با توکی مونآز

 انحراف ± میانگین صورت به نتایج کلیه و شد محاسبه

 .ندشد بیان معیار

 هایافته
نتایج بیوشیمیایی حاصل از اندازه گیري سطح 

و گلوکز در این گروه ها  TSH ،T3 ،T4هورمون هاي 

جام ان . نتایج بررسی هايدادتغییرات معنی داري را نشان 

 شده توسط آزمون آماري آنالیز واریانس یکطرفه

)ANOVA و آزمون تکمیلی توکی نشان داد که میزان (

در مقایسه با گروه  1در گروه تجربی  TSHسطح هورمون 

). P >05/0( داردکنترل و شاهد افزایش معنی داري 

ه در مقایسه با گرو 2در گروه تجربی  TSHمیزان هورمون 

 ). P >05/0عنی داري را نشان داد (کاهش م 1تجربی 

نسبت به گروه  2در گروه تجربی  TSHمیزان هورمون 

ی اما این کاهش معن ،کنترل و شاهد کاهشی را نشان داد

وه نسبت به گر 4 و 3). در گروه تجربی P <05/0دار نبود (

به صورت معنی داري  TSHسطح هورمون  1تجربی 

 TSHزان هورمون ). بررسی میP >05/0( نشان دادکاهش 

 در 3در گروه کنترل در مقایسه با شاهد و گروه تجربی 

 تفاوت معنی داري نشان نداد 4مقایسه با گروه تجربی 

)05/0> P میزان سطح هورمون .(TSH 3 در گروه تجربی 

 داشتنسبت به گروه کنترل افزایش معنی داري  4و 

)05/0< Pاعداد به دست آمده از این آزمون مشخص می .( 

 1 پایین ترین و گروه تجربی 2کند که گروه تجربی 

 ).1-(نمودار .داردرا   TSHباالترین میزان هورمون
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 T4و  T3بررسی ها نشان داد که سطح هورمون هاي 

در مقایسه با گروه کنترل و شاهد  1 در گروه تجربی

همچنین میزان این ). P >05/0( داردکاهش معنی داري 

 1ی در مقایسه با گروه تجرب 2 دو هورمون در گروه تجربی

). میزان P >05/0افزایش معنی داري را نشان داد (

در مقایسه با  2در گروه تجربی  T4و  T3هورمون هاي 

گروه کنترل و شاهد اندکی افزایش داشت که معنی دار 

در گروه  T4و  T3میزان هورمون هاي ). P <05/0نبود (

زایش معنی اف 1نسبت به گروه تجربی  4و   3 تجربی

بی ). در این بررسی گروه تجرP >05/0داري را نشان داد (

ن باالترین میزان هورمو 2پایین ترین و گروه تجربی  1

 ).3 و نمودار 2 (نمودار را دارا بودند. T4و  T3هاي 

نتایج بررسی هاي انجام شده نشان داد که میزان 

در مقایسه با گروه  1سطح گلوکز خون در گروه تجربی 

 >05/0ترل و شاهد افزایش معنی داري را نشان داد (کن

P در مقایسه با  2). میزان گلوکز خون در گروه تجربی

 >05/0کاهش معنی داري را نشان داد ( 1گروه تجربی 

P نسبت به گروه  2). میزان گلوکز خون در گروه تجربی

کنترل و شاهد، کاهش جزئی داشت که معنی دار نبود 

)05/0> Pنسبت به گروه تجربی  4 و  3تجربی  ). در گروه

میزان گلوکز خون به صورت معنی داري کاهش نشان  1

در این بررسی میزان گلوکز خون در گروه ). P >05/0داد (

باالترین میزان را نشان  1کمترین و گروه تجربی  2تجربی 

 ).4 (نمودار داد

 
 برحسب واحد در میلی لیتر) در گروه هاي مختلف( TSHمقایسه میزان میانگین  .1نمودار 

 هیپوتیروئیدیسم شدند. مبتال بهبه مدت بیست و چهار روز،  mg/Kg 60: با دریافت داروي متی مازول به مقدار 1گروه تجربی 
 به مدت بیست و چهار روز دریافت کردند.  mg/kg 400: عصاره هیدروالکلی زنجبیل را به مقدار 2روه تجربی گ

به مدت بیست و چهار  mg/kg 200 و همزمان عصاره هیدروالکلی زنجبیل را به ترتیب با دوزهاي  mg/Kg 60  مقدار به مازول متی داروي افتدری : با3 گروه تجربی
 روز دریافت کردند.

به مدت بیست و چهار  mg/kg 400 و همزمان عصاره هیدروالکلی زنجبیل را به ترتیب با دوزهاي  mg/Kg 60  مقدار به مازول متی داروي دریافت : با4گروه تجربی 
 روز دریافت کردند.

 )P<0/0001(4، تجربی 3، تجربی 1در مقایسه با تجربی  *
 )P<0/0001(4، تجربی3، تجربی2در مقایسه با کنترل، شاهد، تجربی  #
 )P<0/0001( 4، تجربی3، تجربی1در مقایسه با تجربی †
 )P<0/0001(2، تجربی1در مقایسه با کنترل، شاهد، تجربی ‡
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 )لیتر میلی در واحد برحسب( مختلف هاي گروه در T3 میانگین میزان مقایسه .2نمودار 

 هیپوتیروئیدیسم شدند. مبتال بهبه مدت بیست و چهار روز،  mg/Kg 60: با دریافت داروي متی مازول به مقدار 1گروه تجربی 
 به مدت بیست و چهار روز دریافت کردند.  mg/kg 400: عصاره هیدروالکلی زنجبیل را به مقدار 2روه تجربی گ

به مدت بیست و چهار  mg/kg200 و همزمان عصاره هیدروالکلی زنجبیل را به ترتیب با دوزهاي  mg/Kg 60  مقدار به مازول متی داروي دریافت : با3 گروه تجربی
 روز دریافت کردند.

به مدت بیست و چهار  mg/kg 400 و همزمان عصاره هیدروالکلی زنجبیل را به ترتیب با دوزهاي  mg/Kg 60  مقدار به مازول متی داروي دریافت : با4گروه تجربی 
 روز دریافت کردند.

 )P<0/0001( 1تجربی با مقایسه در* 
 )P<0/0001(4تجربی ،3تجربی ،2 تجربی شاهد، کنترل، با مقایسه در #
 )P<0/0001(1تجربی با مقایسه در †
 )P<0/0001(1تجربی با مقایسه در ‡

 

 
 )لیتر میلی در واحد برحسب( مختلف هاي گروه در T4 میانگین میزان مقایسه .3نمودار 

 هیپوتیروئیدیسم شدند. مبتال بهبه مدت بیست و چهار روز،  mg/Kg 60: با دریافت داروي متی مازول به مقدار 1گروه تجربی 
 به مدت بیست و چهار روز دریافت کردند.  mg/kg 400: عصاره هیدروالکلی زنجبیل را به مقدار 2روه تجربی گ

به مدت بیست و چهار  mg/kg200 و همزمان عصاره هیدروالکلی زنجبیل را به ترتیب با دوزهاي  mg/Kg 60  مقدار به مازول متی داروي دریافت : با3 گروه تجربی
 روز دریافت کردند.

به مدت بیست و چهار  mg/kg 400 و همزمان عصاره هیدروالکلی زنجبیل را به ترتیب با دوزهاي  mg/Kg 60  مقدار به مازول متی داروي دریافت : با4گروه تجربی 
 روز دریافت کردند.

 )P<0/0001(4 تجربی ،3 تجربی ،1 تجربی با مقایسه در* 
 )P<0/0001(4تجربی ،3تجربی ،2 تجربی شاهد، کنترل، با مقایسه در #
 )P<0/0001( 4تجربی ،3تجربی ،1تجربی با مقایسه در †
 )P<0/0001(2تجربی ،1تجربی شاهد، کنترل، با مقایسه در ‡
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 )لیتر میلی گرم در دسی برحسب( مختلف هاي گروه در گلوکز میانگین میزان مقایسه .4نمودار 

 ر هیپوتیروئیدیسم شدند.به مدت بیست و چهار روز، دچا mg/Kg 60: با دریافت داروي متی مازول به مقدار 1گروه تجربی 
 به مدت بیست و چهار روز دریافت کردند.  mg/kg 400: عصاره هیدروالکلی زنجبیل را به مقدار 2روه تجربی گ

ت و چهار به مدت بیس mg/kg 400 و همزمان عصاره هیدروالکلی زنجبیل را به ترتیب با دوزهاي  mg/Kg 60  مقدار به مازول متی داروي دریافت : با3 گروه تجربی
 روز دریافت کردند.

به مدت بیست و چهار  mg/kg 200 و همزمان عصاره هیدروالکلی زنجبیل را به ترتیب با دوزهاي  mg/Kg 60  مقدار به مازول متی داروي دریافت : با4گروه تجربی 
 روز دریافت کردند.

 )P<0/0001( 1 تجربی با مقایسه در* 
 )P<0/0001(4تجربی ،3تجربی ،2 تجربی شاهد، کنترل، با مقایسه در #
 )P<0/0001( 4تجربی ،3تجربی ،1تجربی با مقایسه در †
 )P<0/0001(2تجربی ،1تجربی با مقایسه در ‡

 

 بحث و نتیجه گیري
 در دارویی گیاهان و سنتی طب از استفاده اصلی علت

 اه قرن از دارویی گیاهان که است این ها بیماري درمان

 مک و درمانی اثرات و اند بوده یپزشک استفاده مورد پیش

 هرسید اثبات به متمادي هاي سال طول در آنها بودن ضرر

م کیکی از اثرات پاتولوژیک در بیماران مبتال به  .است

 وها  کاري غده تیروئید باالرفتن میزان چربی ها، پروتئین

ی کربوهیدرات ها در خون است. این مطالعه با هدف بررس

اي ی زنجبیل بر میزان گلوکز موش هاثر عصاره هیدروالکل

 . شدصحرایی هیپوتیروئیدیسم و نرمال انجام 

در این مطالعه براي القاي هیپوتیروئیدیسم در موش 

مازول استفاده شد. این دارو هاي صحرایی از داروي متی

بطور خوراکی قابل تجویز می باشد. مطالعات نشان داده 

-8درصد به مدت  15-60اند که تجویز این دارو با غلظت 

. در این شودهفته باعث هیپوتیروئیدیسم در انسان می  6

پژوهش تجویز متی مازول رقیق شده با حالل سالین به 

و  3Tمدت بیست و چهار روز موجب کاهش سطح سرمی 

4T  و افزایشTSH  همانطور که شد 1در گروه تجربی .

نتایج این پژوهش نشان داد، تمام موش هاي گروه تجربی 

مازول کامال هیپوتیروئیدي شدند، تحت درمان با متی 1

ایجاد  برايپس روش درمان با متی مازول روشی مناسب 

 کم کاري تیروئید محسوب می شود. 

در مطالعه حاضر، عصاره هیدروالکلی زنجبیل منجر به 

هاي افزایش معنی داري در سطح پالسمایی هورمون

سطح  داري درو کاهش معنی 4Tو  3Tتیروئیدي 

شد. همچنین زنجبیل میزان گلوکز خون  TSHپالسمایی 

را بصورت معنی داري کاهش می دهد. با این نتیجه می 

توان گفت که عصاره هیدروالکلی زنجبیل قادر است به 
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موجب تحریک غده تیروئید شود و افزایش ثري ؤمنحو 

 . شودهورمون هاي مترشحه آن را موجب 

 زنجبیل برروي وشیمیفیت هاي ازآزمایش حاصل نتایج

 تانن آلکالوئید، فالونویید، داراي زنجبیل که دهد می نشان

 آنتی ترکیب 40 از بیش کنون تا. باشد می ساپونین فاقد و

 میان از. است شده شناسایی زنجبیل در نیز اکسیدانی

 فالونوئیدها وجود دارند، دیابتی ضد خاصیت که ترکیباتی

. )21(است رسیده اثبات به زنجبیل گیاه در آلکالوئیدها و

 Goyalو  Nammi، Kadnurدر پژوهشی دیگر که توسط 

نشان دادند که زنجبیل سبب کاهش  شده است،انجام 

 Shanemugamدر مطالعه ). 22( سطح قند خون می شود

و همکاران بر روي رت هاي دیابتی شده نشان دادند که 

ده در دریافت عصاره اتانولی زنجبیل در رت هاي دیابتی ش

مقایسه با گروه شاهد سبب کاهش معنی دار در میزان قند 

. در پژوهشی که توسط شیردل و )23( خون می شود

آنتی دیابتیک و آنتی لپیدومیک زنجبیل ثیر أتهمکاران بر 

 شد،هاي دیابتی شده با آلوکسان مونوهیدرات انجام در رت

نشان دادند که زنجبیل میزان سطح گلوکز را در رت هاي 

دیابتی شده در مقایسه با گروه شاهد دیابتی بصورت معنی 

و همکاران با  Al Amin ).24(داري کاهش می دهد 

مطالعه بر روي رت هاي دیابتی شده با استرپتوزوتوسین 

نشان دادند که گلوکز خون در گروه دریافت کننده 

یافته درصد کاهش  52زنجبیل نسبت به گروه شاهد، 

تایج به دست آمده از مطالعه حاضر با بنابراین ن .)25(است 

مثبت زنجبیل بر ثیر أتنتایج مطالعات قبلی مبنی بر 

کاهش سطح گلوکز خون مطابقت دارد. در مطالعه حاضر 

نیز زنجبیل سطح گلوکز خون را در گروه هاي مصرف 

کننده عصاره نسبت به گروه هیپوتیروئیدیسم کاهش می 

دریافت کننده ( 2دهد، به طوري که در گروه تجربی 

عصاره زنجبیل)، در مقایسه با سایر گروه ها، میزان گلوکز 

 4و  3خون داراي کمترین مقدار است. در گروه تجربی 

(دریافت کننده عصاره زنجبیل و داروي متی مازول)، 

 1میزان گلوکز خون نسبت به گروه تجربی 

(هیپوتیروئیدیسم) به صورت معنی داري کاهش یافت که 

مثبت زنجبیل در کاهش میزان گلوکز ثیر أته نشان دهند

 مصرف خون است. به نظر می رسد که زنجبیل با افزایش

باعث کاهش سطح گلوکز  عضالنی سلولهاي توسط گلوگز

 گوارش دستگاه تواندمی زنجبیل همچنین. خون می شود

 سوخت و کند گوارشی هاي آنزیم ترشح تحریک به وادار را

 تولید اثر بر بدن اضافی قند تیجهن در دهد، افزایش را ساز

 دلیل به فعالیت این بیشتر که شود می  تجزیه آنزیم

باشد. به نظر می رسد  می زنجبیل جینجرول -6 ترکیب

که زنجبیل با فعالیت آنتاگونیستی بر ضد گیرنده هاي 

سبب کاهش قند خون سروتونین و بلوك کردن آن ها نیز 

زنجبیل سبب مهار  همچنین احتماالً). 22،25می شود (

فعالیت آنزیم هاي گلوکوزیداز و آمیالز در روده شده و از 

 .)26( این طریق جذب گلوکز را در بدن کاهش می دهد

در پژوهش هاي مختلفی اثر محافظتی آنتی اکسیدان  

ه مازول القاکننده هیپوتیروئیدیسم نشان دادها بر متی

چوبه، شده است. آنتی اکسیدان هایی که در عصاره زرد

ت می وجود دارند، بر غده تیروئید اثر مثب E و  Cویتامین 

مازول که سطح هورمون هاي گذارند. بر خالف متی

تیروئیدي را کاهش می دهد، عصاره هاي ذکر شده باعث 

افزایش میزان هورمون هاي تیروئیدي می شوند. در 

مطالعه حاضر نیز ممکن است علت افزایش سطح هورمون 

به علت وجود ترکیبات انتی اکسیدانی  هاي تیروئیدي

  .)28،27( باشد موجود در زنجبیل

توسط  انجام شدهنتایج مطالعه حاضر با مطالعات 

محققین قبلی که افزایش سطح هورمون هاي تیروئیدي را 

اند به وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی مربوط دانسته

مطابقت دارد. در پژوهشی دیگر که توسط زارعی و 

ن بر روي اثر عصاره ریشه گیاه زرشک بر غلظت همکارا

سرمی هورمون هاي تیروئیدي در موش هاي صحرایی 

، به این نتیجه دست شده استهیپرکلسترولمی شده انجام 
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یافتند که در گروه هاي دریافت کننده عصاره، میزان 

در مطالعه ). 29( رمون هاي تیروئیدي افزایش می یابدهو

بب افزایش معنی دار در سطح حاضر نیز مصرف زنجبیل س

 تقریباً  تیروئیدي هاي . هورمونشدهورمون هاي تیروئیدي 

 تحریک را کربوهیدرات متابولیسم هايجنبه تمام

 ها،سلول توسط گلوگز سریع دریافت جمله از کنند،می

 جذب میزان افزایش گلوکونئوژنز، تقویت گلیکولیز، تقویت

 نتیجه در. انسولین ترشح افزایش حتی و گوارش دستگاه از

 متابولیسم بر ثانویه اثرات داراي تیروئیدي هاي هورمون

 افزایش از ناشی احتماالً اثرات این. هستند کربوهیدرات

 هاي هورمون به وابسته سلولی متابولیک هاي آنزیم

می باشد که در نتیجه آن مصرف گلوکز توسط  تیروئیدي

هش می یابد سلول ها افزایش یافته و سطح گلوکز خون کا

(دریافت کننده  2در این مطالعه، گروه تجربی ). 30(

عصاره زنجبیل) نسبت به گروه هاي دیگر داراي بیشترین 

سطح هورمون هاي تیروئیدي و کمترین سطح گلوکز خون 

باعث  2بود. بنابراین دریافت زنجبیل در گروه تجربی 

افزایش سطح هورمون هاي تیروئیدي می شود که در 

بب افزایش متابولیسم کربوهیدرات شده و سطح نتیجه س

 4و  3گلوکز خون را کاهش می دهد. در گروه هاي تجربی 

(دریافت کننده عصاره زنجبیل و داروي متی مازول) 

و  T3دریافت عصاره زنجبیل با افزایش سطح هورمون هاي 

T4  (هیپوتیروئیدیسم) سطح  1نسبت به گروه تجربی

 ی داري کاهش می دهد.گلوکز خون را به صورت معن

 نشدن جذب به منجر تیروئیدي هاي هورمون کمبود

 می خون قند افزایش نتیجه در و ها سلول توسط گلوگز

 دلیل به هیپوتیروئیدیسم، از ناشی قند خون افزایش .شود

 اکثر توسط گلوگز مصرف عدم و گلیکوژنز از جلوگیري

 غلظت نتیجه آن در ایجاد می شود که بدن هاي سلول

در این مطالعه نیز در ). 22یابد ( می افزایش خون گلوکز

(هیپوتیروئیدیسم)، کاهش هورمون هاي  1گروه تجربی 

به  شدتیروئیدي سبب کاهش در متابولیسم کربوهیدرات 

باالترین  1طوري که میزان گلوکز خون در گروه تجربی 

 مقدار را داشت.

 ضرحا مطالعه و شده انجام قبلی مطالعات به توجه با

 رد شده ایجاد وضعیت بهبود که شود می استنتاج اینگونه

 افزایش موجب زنجبیل گیاه هیدروالکلی عصاره مصرف اثر

 سطح هورمون هاي تیروئیدي و در نتیجه افزایش مصرف

 . شود می خون قند کاهش و ها سلول توسط گلوکز

 تشکر و قدردانی
 که ،شد، برگرفته از پایان نامه اي می باتحقیق این

 احدزاد وتمام منشور اخالقی در آن رعایت و در دانشگاه آ

 .کازرون انجام گرفته است

بدین وسیله مراتب سپاس و قدردانی خود را از کلیه 

کسانی که در این پژوهش ما را یاري نموده اند، اعالم می 

 نماییم .
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Abstract 

Background: Hypothyroidism among patients with endocrine glands is the most common disease 
after diabetes. In hypothyroidism, the secretion of the hormone that regulates the metabolism is 
reduced. This study aimed to investigate the effect of hydro-alcoholic ginger extract as the drug to 
increase the metabolism on the amount of glucose in normal and hypothyroidism rats. 
Materials and Methods: To perform this test, 60 male Wistar rats were divided into six groups, 
and the control group did not receive any material. The controls received 0.1 mL of saline solution 
for 24 days. The experimental group 1 received 60 mg/kg of methimazole for 24 days. The 
experimental group 2 received ginger hydroalcoholic extracts of 400 mg/kg, experimental groups 3 
and 4 received methimazole 60 mg/kg and simultaneously ginger hydroalcoholic extract with doses 
of 200 mg/kg and 400 mg for 24 days, respectively. Moreover, 48 h after the first injection, 
anesthesia was performed using ether, and the blood sample of their heart was collected. The 
amount of glucose was measured by an autoanalyzer machine. The collected data was analyzed in 
SPSS software using ANOVA. 
Results: There was a significant increase in the amount of glucose in the blood sample of 
experimental group 1, compared to the control group. A significant decrease was observed in 
groups 3 and 4 after using hydro-alcoholic ginger extract. 
Conclusion: Based on the results, it can be predicted that using ginger can decrease the amount of 
glucose in the blood of patients with hypothyroidism. 
Keywords: Ginger, Glucose, Hypothyroidism, Methimazole. 
 
*Citation: Mohammadi M, Rezaei Z, Jamshidi Z, Mokhtari M, Taheri E. The effect of the ginger hydroalcoholic 
extract on blood glucose in hypothyroidism and normal rats. Yafte. 2021; 23(4):121-132. 


	بررسی اثر تجویز عصاره هیدروالکلی زنجبیل بر میزان گلوکز خون در موش های صحرائی هیپوتیروئیدیسم و نرمال
	مقدمه
	حیوان مورد آزمایش و شرایط نگهداری حیوانات
	روش عصاره گیری
	روش هايپوتيروئيد کردن حيوانات
	گروه های مورد مطالعه
	وزن کشي
	خونگیری و تهیه نمونه های خونی
	محاسبات آماری
	یافتهها
	بحث و نتیجه گیری
	تشکر و قدردانی
	References

