زنجبیل

زنجبیل گیاهی هندی و چینی است و مردم این کشورها بیش از 4هزار سال است که از این گیاه در
پخت و پز استفاده میکنند .متخصصان طب هندی ،زنجبیل را داروی جهانی مینامند .قسمت مورد
استفاده زنجبیل ساقه متورم شده زیرزمینی آن است که ریزوم نام دارد.علت معجزهگر بودن این
گیاه ،اجزای تشکیلدهنده آن است که شامل نشاسته ،رزین و اسانسهاست که بوی خاصی به آن
میبخشد و به نظر میرسد بیشتر ارزش درمانی زنجبیل به علت ترکیبات ادویهای آن ،یعنی
جینجرولهاست که طعم تند و سوزانندهای به این گیاه دارویی میدهند.
زنجبیل تازه ،شربت زنجبیل و چای زنجبیل در بدن تولید گرما میکند و به این وسیله مواد سمی را
به صورت عرق از بدن خارج میکند .زنجبیل یک تنه میتواند طعم هر غذا یا شیرینی را از این رو به
آن رو کند .عالوه بر طعمدهی خواص درمانی زیادی نیز برای این ادویه قائل شدهاند؛ اما با تمام
خواصی که دارد میتواند برای افرادی که از بیماریهای خاصی رنج میبرند مضر نیز باشد .در این
مطلب شما را با خواص و مضرات زنجبیل بیشتر آشنا میکنیم .لطفاً با ما همراه باشید.

زنجبیل برای کاهش حالت نفخ

اگر همیشه نفخ میکنید توصیه می کنیم به چای خود کمی زنجبیل اضافه کنید و یا اینکه یک تکهی
کوچک زنجبیل تازه و پوستکنده بجوید .شما همچنین میتوانید برای جلووگیری از نفوخ صاصول از
خوردن صبوبات یک تا دو ورقه ی نازک زنجبیل تازه را بوه غوذای صواوی ایون موواد اضوافه کنیود.
خواهیوود دیوود کووه صالووت نفختووان بووه میووزان قابوولتوووجهی کوواهش پیوودا خواهوود کوورد.
زنجبیل برای تسکین درد

نتایج پژوهشهای متعدد نشوان موی دهود کوه افورادی کوه بوا شورون اولوین عالئوم می ورن یوا
سردرد زنجبیل مصرف میکنند درد کمتوری اصسوواس مویکننود .بوه خوواطر اینکوه ترکیبووات
موجووود در زنجبیوول باعوود مسوودود شوودن ترش و هورمووونهووای التهووا زا موویشووود .نتووایج
بررسیهای دی ر نیز نشان میدهد زنجبیل می توانود بوه بهبوود و تسوکین آرتریوت کموک کنود.
به عقیده ی محققان افرادی کوه از آرتوروز یوا پوولی آرتریوت روماتوئیود رنوج مویبرنود و روزانوه
پووودر زنجبیوول میوول موویکننوود درد و ت ووورم کمتووری در مفاص وول خووود اصسوواس موویکننوود.
توصوویه می کنیم مقداری پوودر زنجبیول بوه شویر یوا چوای خوود اضوافه کنیود .موی توانیود از
زنجبیووووول توووووازه بووووورای تهیوووووهی غوووووذاهایتان نیوووووز اسوووووتفاده کنیووووود.
زنجبیل برای پیشگیری از خطر ابتال به سرطان

اگر در گذشته مردم از قحطی ،وبا و یوا طواعون و غیوره مویمردنود اموروزه سورطان بوالی جوان
انسان شده است .به نظور مویرسود کوه چواره ای جوز توالش بورای پیشو یری از ابوتال بوه ایون
بیماری مهلک نیز وجود ندارد .نتایج پوژوهش هوای متعودد نشوان مویدهود کوه زنجبیول صواوی
ترکیباتی اسوت کوه خوواص ضدسورطانی دارنود .محققوان مشواهده کورده انود کوه زنجبیول بوا
سلولهای سرطانی تخمدان مقابله میکنند .نتوایج بررسویهوای دی ور نیوز نشوان مویدهود کوه
مصووورف زنجبیووول توووازه باعووود کووواهش التهوووا هوووای کولوووون (روده) مووویشوووود.

زنجبیل در دوران بارداری :آری یا نه؟
در خصوص مصرف زنجبیل در دوران بوارداری اتفواق نظوری بوین محققوان وجوود نودارد .نتوایج
پژوهشهای مختلف نتایج مختلفی را نیز نشان داده است .برخی از مطالعوات نشوان مویدهنود کوه
رابطه ای بین مصرف زنجبیل و سقط جنین وجود دارد .نتایج بررسی های دی ر صاکی از این است کوه
مصرف این ادویه باعد بروز مشکالت و عوارضی در این دوره میشود .درصالیکه بررسیهای متعودد
دی ر نشان میدهد که مصرف زنجبیل در دورهی بارداری نه تنها مشکلی به بار نمیآورد بلکه باعود
تسکین صالت تهون نیز میشود .به همین دلیل توصیه میکنیم که شما قبل از مصرف مکمل یا خوود
زنجبیل با پزشکتان مشورت کنید .چون بسیاری از خانم ها برای مقابله با صالت تهونهای صبح اهی
از این ادویه استفاده میکنند .

زنجبیل باعث بروز التهابهای دهانی میشود

در طب سنتی این اعتقاد وجود دارد که زنجبیل گرمی است و باعد گرم شدن بدن میشوود؛ یعنوی
اینکه باعد میشود بدن گرمای بیشتری تولید کند .امکان دارد این مسئله نیز باعد بروز التهوا در
دهان و مخاط شده و ایجاد سوزش یا خارش کند .اگر شما با مصرف زنجبیل اصساس التها و سوزش
در دهان داشتید از مصرف آن بپرهیزید.

زنجبیل باعث تسکین حالت تهوع میشود

اگر به دلیل ورود یک ویروس به بدنتان و یا صالت تهون ناشی از ماشینگرفت ی و غیره دچار صووالت
تهون میشوید زنجبیل میتواند به دادتان برسد .پودر ،نوشیدنی زنجوبیل ،قرص و یا مربای آن باعد
تسکین معده و جلوگیری از آشو آن میشود .نتایج پژوهشها نشان میدهد که زنجبیل به اندازهی
داروی اسکوپوالمین یا همان هیوسین موثر عمل میکند .این دارو که بدون نوسخه تجویز میشود و
برای پیش یری از ماشینگرفت ی ،دل درد و غیره مصرف میشود.

زنجبیل میتواند باعث کاهش قند خون شود

نتایج یک پژوهش جدید نشان میدهد که پودر زنجبیل در افرادی که از دیابت نون  2رنج مویبرنود
باعد کاهش قند خون میشود .اگر شما نیز از این بیماری رنج می برید و ن ران میزان قنود خونتوان
هستید با پزشک معالج خود در خصوص مصرف زنجبیل مشورت کنید .اگر پزشکتان تشخیص بدهود
که مصرف این ادویه با داروهایتان تداخل ایجاد نکنود مویتوانیود از آن بورای کنوووترل هور چوه
بیشتر قند خونتان استفاده کنید .توجه داشته باشید که در برخی موارد مصرف زنجبیول مویتوانود
تأثیر خطرناکی روی میزان انسولین بدنتان داشته باشد .
زنجبیل همپای داروهای ضدانعقاد خون

نتایج یک پژوهش استرالیایی نشان میدهد که زنجبیل یک ضدانعقاد قوی است که تا صدودی قووی
تر از آسپرین نیز محسو میشود .در نتیجه مصرف آن برای بیمارانی که داروهوای رقیو کننودهی
خون مصرف میکنند توصیه نمیشود .به خاطر اینکه خطر خونریزی یا کبودی را در آنها باال میبرد.
اگر مشکل خونریزی دارید و یا از داروهای رقی کنندهی خون استفاده میکنید بهتر است از مصورف
زنجبیل بپرهیزید ،ولی در افراد با غلظت خون مصرف زنجبیل توصیه می شود.
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