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Abstract
Background and purpose: Metabolic disorders are amongst the major risk factors for health in
the world. This study aimed at investigating the effect of eight weeks resistance training and ginger
consumption on some antioxidant markers and oxidative stress in patients with type 2 diabetes.
Materials and methods: In a double blind clinical trial with semi-experimental design, 44
patients with type 2 diabetes (mean height 169.92±7.20 cm, weight 82.41±6.34 kg, age 53.49±7.01 years,
and body composition 28.57%±2.07 m2) were selected using purposive sampling. They were randomly
divided into four groups: ginger rhizome, resistance training+ placebo, resistance training+ ginger
rhizome, and placebo. The subjects in ginger rhizome group received that 1mg for eight weeks. Other
patients attended a progressive resistance protocol with 65 to 80% 1RM for 8 weeks (three times a week).
Blood samples were collected from antecubital vein before and 48 hr after the experiment. Superoxide
dismutase indicator was measured by ELISA method. Data analysis was done applying independent t-test,
repeated measure of ANOVA, and Tukey's Post Hoc Test.
Results: Eight weeks of resistance training and ginger significantly increased superoxide
dismutase indicator in all groups except in placebo group (p≥0.05).
Conclusion: According to current findings, long-term consumption of ginger and resistance training
could be of great benefit in changing antioxidant index in patients with type 2 diabetes.
(Clinical Trials Registry Number: IRCT20181205041856N1)
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چكیده
سابقه و هدف :اختالالت متابولیکی یکی از عوامل خطر ساز سالمتی در دنیا است .مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثییر هشأت
هفته تمرین مقاومتی و مصرف مکمل زنجبیل بر سوپراکسید دیسموتاز بیماران دیابت نوع  2شهرستان شیراز انجام پذیرفت.
مووواو و شو هووا :در ایأأن مطالعأأهی کارآزمأأایی نیمأأه تجربأأی دوسأأویهکور 44 ،بیمأأار دیابأأت نأأوع دو( ،میأأاننین قأأد
 962/22±7/22سانتی متر ،وزن  22/49±6/44کیلو گرم ،سن  34/42±7/29سال و ترکیب بدن  22/37±2/27درصد) بأه صأورت
هدفمند و در دسترس انتخاب ،و با آرایش تصادفی در چهار گروه ،زنجبیل ،تمرین مقاومتی با مصرف دارونما ،تمرین مقاومتی
با زنجبیل و دارونما قرار گرفتند .آزمودنیهای گأروه زنجبیأل روزانأه یأ
آزمودنیهای گروههای تمرین هم ی

گأرم زنجبیأل بأه مأدت  2هفتأه دریافأت کردنأد.

پروتکل تمرین مقاومتی پیشرونده شامل هشت هفته (سه جلسه در هفته) با شأدت -22

 63درصد  ،1RMاجرا نمودند .قبل و  42ساعت بعد از هشت هفته تمرین ،نمونههای خونی از ورید پأیش آرنجأی جمأ آوری
شد .غلظت شاخص سوپراکسید دیسموتاز به روش الیزا محاسبه گردید .تجزیأه و تحلیأل آمأاری دادههأا از طریأ آزمأون تأی
وابسته ،تحلیل واریانس آنوا ی

راهه و آزمون تعقیبی توکی انجام گرفت و سطح معناداری  p≤2/23در نظر گرفته شد.

یافتهها :شاخص سوپراکسید دیسموتاز پس از هشت هفته تمرین مقاومتی و زنجبیل در همه گأروه هأا بأه جأز گأروه
دارونما افزایش معنیداری یافت.
استنتاج :بر اساس نتایج به دست آمده مصرف طوالنی مدت مکمل زنجبیل و تمأرین مقأاومتی ،سأطو سأرمی سوپراکسأید
دیسموتاز را افزایش داده است ،بنابراین انجام طوالنی مدت تمرینات مقاومتی به همراه مکمل زنجبیل میتواند عامل مؤیری
برای تغییرات مطلوب در شاخص آنتیاکسیدانی بیماران دیابت نوع دو باشد.
شماره یبت کارآزمایی بالینی IRCT22929223249236N9 :

واژه های کلیدی :تمرین مقاومتی ،سوپراکسید دیسموتاز ( ،)SODزنجبیل ،دیابت نوع دو

مقدمه
دیابت مجموعهای از ناهنجاریهای متابولیکی است

شده و منجر به افزایش قندخون میگردد( .)9شیوع دیابأت

که در ایر اخأتالل در عملکأرد و ترشأح انسأولین ایجأاد

نوع دو درمنطقه خاورمیانه باال بوده و این میزان در ایران
E-mail: M.avandi@semnan.ac.ir
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تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل زنجبیل بر سوپراکسید
دیسموتاز (سرمی) بیماران دیابت نوع 2

تأثير زنجبيل بر سوپراکسيد دیسموتاز بيماران دیابتي

 7/7درصد گأزارش شأده اسأت .عأوار

شامل الف -کتواسیدوز دیابتیب -سأندرم هایپراسأموالر

باشد ،برخی از مطالعات هم تثییر فعالیت ورزشی مقأاومتی

 9که قبالً شوک یا کومأای هایپراسأموالر

را بر تولید رادیکالهای آزاد وسیستم ضد اکسایشی گأزارش

نامیأأأده مأأأیشأأأد و مشخصأأأه اصأأألی ایأأأن عارضأأأه

کأأردهانأأد( .)6-2شأأواهد قطعأی و مسأأتدلی در مأأورد تأأثییر

مأزمن

دورههای تمرینات استقامتی برافزایش قدرت آنتیاکسأیدانهأا

دیابأأت بأأه طأأور عمأأده بأأه دو دسأأته میکروواسأأکوالر و

موجود است ،اما اطالعأات موجأود در مأورد سأازگاری

میکروواسأکوالر،

آنتأأیاکسأأیدانهأأا بعأأد ازتمأأرین مقأأاومتی بأأه نتأأایج

شأأامل رتینوپأأاتی (نابینأأایی) ،نفروپأأاتی (آسأأیبهأأای

ضدونقیضی منتهی میشود که در مورد ایأرات طأوالنی

گلأأومرول و دف أ آلبأأومین) و نوروپأأاتی (کأأاهش ی أا از

مدت تمرینات مقأاومتی بأر ظرفیأت آنتأیاکسأیدان سأطح

ماکروواسکوالر شامل

استراحتی متناقض اسأت( .)99-2امأروزه تمأرین مقأاومتی،

بیمأأاری عأأروک کرونأأر ،سأأکته مغأأزی ،بیمأأاری عأأروک

جزئی از فعالیت ورزشی توصیه شده توسط انجمن قلب و

اخأأتالل در

دیابت آمریکا به بیماران دیابتی اسأت( .)94،92ایأر گأذاری

سوخت و ساز بدن است که با افزایش قندخون مشخص

تمرینات مقاومتی در کاهش فشار اکسایشی افأراد چأاک

میگردد .قندخون طوالنی مدت منجر به افزایش استرس

مبتال به دیابت نوع دو گزارش شده اسأت( .)94در مطالعأه

هیپرگلیسمی

هایپراوسموالریتی خون است ،می باشد .عوار
ماکروواسکوالر تقسیم میشود .عوار

دست دادن حس درد) و عوار

محیطأی مأیباشأأد( .)4،2دیابأأت نأأوع  2یأ

اکسایشی میشود که با عوار

دیابت همأراه اسأت(.)4

اچ سی یأو 2و همکأاران در سأال 2222

گأزارش شأد کأه

دیابت نوع دو ،بیش از  22درصد مجموعه دیابأت را در

اجرای  92هفتأه برنامأه ورزشأی ،بأا کأاهش معنأیداری

بر گرفته و مربوط به اختالالت متابولیکی از جمله چربی

سأأأطو  MDAو افأأأزایش معنأأأیداری سوپراکسأأأید

و کربوهیدرات است( .)3رادیکالهای آزاد بهطور کنترل

دیسموتاز در زنان میان سال همراه بوده است(.)93

شدهای در بیماران دیابتی به وسیله اکسیداسیون گلأوکز،

در مطالعه پأاریس و همکأاران در سأال  2223بیأان

پأروت ینهأا و بأه دنبأال آن

شد ،تمرین مقاومتی طأوالنی مأدت نمأیتوانأد موجأب

تخریب اکسیداتیو پروت ینهای گلیکوله ایجاد میگأردد(.)6

افأأزایش فعالیأت آنأأزیم سوپراکسأید دیسأأموتاز تارهأأای

آنزیمهای ضد اکسایشأی شأامل سوپراکسأید دیسأموتاز

عضالنی مردان سالمند شود( .)99از طرفأی نتأایج برخأی

( ،)SODکاتأأأأاالز ( )CATو گلوتأأأأاتیون پراکسأأأأیداز

مطالعات پیشأین نشأان مأیدهنأد مأداخالت تغذیأهای و

( )GSH-PHاست که اولین خط دفأاعی در برابأر حملأه

استفاده از مکملهای آنتیاکسأیدانی مأیتوانأد یکأی از

انواع رادیکالهای فعال اکسیژن مأیباشأند .سوپراکسأید

راهکارهای مناسب برای محافظت در برابر رادیکالهأای

دیسموتاز از خانواده آنأزیمهأای فلأزی اسأت کأه یأ

آزاد (افزایش سیستم آنتأیاکسأیدانی) ناشأی از فعالیأت

الکترون غیرجهشی ( )Dismutationرا از رادیکال پراکسید

ورزشأی باشأأد( .)96امأأروزه اسأأتفاده از گیاهأأان دارویأأی

به هیدروژن پراکسیداز کاتالیز میکند( .)6علیرغأم ایأن

برای درمان بیماریها گسترش یافته

است( .)97زنجبیأل،4

واقعیت که شرکت در فعالیتهای ورزشأی بأه صأورت

بهعنوان ادویه به صورت گسترده در سراسر جهان به کار

مأأنظم و بأأا شأأدت مناسأأب م أیتوانأأد سأأازگاریهأأای

میرود .برای قرنها ،این گیاه به عنوان بخأش مهمأی از

فیزیولوژیکی متعددی را ایجاد نماید و مزیأتهأای فراوانأی

طب چینی ،طب سنتی هندی و طب گیاهی یونانی بأرای

برای سالمتی افراد از قبیل جلوگیری از دیابت ،بیماریهأای

درمان زکام ،روماتیسم ،بیمارهأای عصأبی ،التهأاب لهأه،

1. Hayprasmular hyperglycemic syndrome

2. HSU
3. Zingier officinal Roscoe

گلیکاسیون غیر آنزیماتیأ
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حأاد دیابأت

قلبی -عروقی ،چاقی و انواع سرطانهأا بأه همأراه داشأته

پژوهشی

حمزه محمدی و همکاران

رفته است( .)92تاکنون بیش از 42ترکیب آنتیاکسأیدانی در

جهت جم آوری اطالعات انجام گردید .طأی جلسأهای

جأانبی در

به شرکتکنندگان توضیح داده شد و آزمأودنیهأا فأرم

مطالعهی موراکینأو9

رضایتنامه کتبی را امضا کردند .شرایط ورود شرکت

زنجبیل شناسایی گردید و هیچنونه عأوار
مصرف آن گزارش نشد( .)22،92در

و همکاران در سال  ،2299مدوالسیون آنزیم های آنتأی

کنندگان به این مطالعه شامل ،نداشتن هر گونه عأوار

اکسیدانی و سایتوکاینهای التهابی بأر مکانیسأم التهأابی

دیابتی ،تحت درمان نبودن با انسولین ،عأدم شأرکت در

عصاره زنجبیأل بأا ایأر ضأد دیأابتی مأورد بررسأی قأرار

فعالیتهای ورزشی منظم ،عأدم تغییأر داروی خأوراکی

گرفت که عصاره زنجبیل فعالیت درون سلولی کاتاالز و

پایین آورنده گلوکز خأون (متفأورمین ) ،عأدم ابأتال بأه

سوپراکسید دیسموتاز را افزایش داده و موجأب کأاهش

بیماریهای تنفسی ،متابولیکی قلبی -عروقی ،عأدم مصأرف

سأطح مأالوندیآلدئیأد شأده اسأت( .)29زنجبیأل دارای

دخانیات و عدم مصرف مکملهای ضد اکسایشی در مدت

ایرات ضأد دیأابتی اسأت( .)22بأا توجأه بأه عأدم وجأود

شش ماه قبل از شروع مطالعه بوده است .ترتیب مصأرف

مطالعات جام در ارتباط با ایر همزمان تمرینأات مقأاومتی

زنجبیل یا دارونما با استفاده از ی

طر دوسویهکور به

و مصرف زنجبیأل بأر شأاخص سوپراکسأید دیسأموتاز،

طور تصادفی تعیین شد .با توجه بأه دوسأویهکأور بأودن

مطالعه حاضر به بررسی تثییر هشت هفته تمرین مقاومتی

مطالعه ،قبل ازفعالیت توسط شخص دینری (غیر از محق )

و مصرف مکمل زنجبیأل بأر شأاخص مأالوندیآلدئیأد

مشخص شد که هر آزمودنی زنجبیل یا دارونما مصأرف

بیماران دیابت نوع دو ،طراحی و اجرا شده است.

کند .محق و آزمأودنیهأا تأا پایأان انأدازهگیأریهأا از

مواو و شو

محتوی کپسولها برای هر آزمأودنی آگأاهی نداشأتند(.)23

ها

این مطالعأه کارآزمأایی نیمأه تجربأی دوسأویهکور
(کد کارآزمأایی بأالینی،)IRCT20181205041856N1 :
توسط کمیته اخالک دانشناه علوم پزشکی شیراز بأا کأد
 IR.SUMS.REC.1394.178یبت گردیأد .جامعأه آمأاری
این مطالعه ،بیماران دیابت نوع دو درماننأاه شأهید مطهأری
دانشناه علوم پزشکی شیراز میباشد .برای انتخاب نمونه
آماری ابتدا اطالعیهای در بین همه بیماران (البته بیمأاران
موظف بودند که هأر هفتأه بأه درماننأاه مراجعأه کننأد)
درمانناه توزی شد و از بیمارانی که دارای شرایط ورود
به مطالعه بودند ،دعوت به همکاری شد .حجم نمونأه بأا
توجه بأه در دسأترس بأودن بیمأاران دارای شأرایط و بأا
استناد به پیشینه مطالعه تعیین شد(.)24،24

در این مطالعأه 44 ،بیمأار دیابأت نأوع دو از طریأ
انجمن دیابت شهرستان شیراز (براساس برخی از شاخص
توده بدنی ،)BMI( 2جنس مذکر ،گروه سأنی) انتخأاب

آزمودنیها به صورت تصادفی به چهأار گأروه ،زنجبیأل
( 99نفر) ،دارونما ( 99نفر) ،تمرین مقأاومتی بأا دارونمأا
( 99نفر) و تمرین مقاومتی با مصأرف زنجبیأل ( 99نفأر)
تقسیم شأدند .گأروههأا براسأاس شأاخص تأودهی بأدن
( )BMIهمنأأأن شأأأدند .آزمأأأودنیهأأأای گأأأروههأأأای
مصأأرفکننده زنجبیأل (گأأروه زنجبیأل و گأروه تمأأرین
مقاومتی با زنجبیل) روزانأه یأ

گأرم کپسأول زنجبیأل

(زینتومأأا) ،در دوزهأأای  232میلأیگرمأی ،چهأأار وعأأده
(صبح ،ظهر ،عصر و شب) در روز به مدت هشت هفته و
افراد گروه دارونما و گروه تمرین مقاومتی با دارونما نیز
قرص دارونما (روزانه ی

گرم کپسول مالتو دکسأترین

طعم داده شده در دوزهای  232میلیگرمی) چهار وعده
در روز به مدت هشت هفته دریافت کردند .هیچ ی

از

بیمأأاران و همچن أین شأأخص پژوهشأأنر از گروه أی کأأه
بیمأأاران در آن قأأرار داشأأتند و نأأوع مداخلأأه دریأأافتی
اطالعأأی نداشأأتند .بأأرای تهیأأه مکمأألهأأای زنجبیأأل،

1. Morakinyo
2. Body mass index
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دندان درد ،آسم ،سکته مغأزی ،یبوسأت و دیابأت بکأار

شدند و شر کامل اهداف و اقداماتی که در طول دوره

تأثير زنجبيل بر سوپراکسيد دیسموتاز بيماران دیابتي

و همکاران) که به عنوان مکمل مصرفی در مطالعه خأود

در جلسأأهای جداگانأأه قبأأل از شأأروع آزمأأون ،پأأس از

استفاده کرده بودند ،بهصورت کپسولهای  232میلیگرمی

گزینش آزمودنیها جلسهای به منظور آشأنایی افأراد بأا

با مجوز بهداشأتی  IRC9222222777از اداره کأل نظأارت

روند آزمون و محیط آزمایشناه طراحی شأد و ارزیأابی

بر مواد غذایی وزارت بهداشت تهیه گردید( .)26،22افراد

ترکیب بدن به عمل آمد .همچنین هدف اصلی ایأن جلسأه

دو گروه دینر (گروه دارونما و گأروه تمأرین مقأاومتی

آشأنا شأدن آزمأودنیهأا بأا حرکأات مختلأف از طریأ

با دارونما) نیز قرص (مالتو دکسترین طعم داده شده) بأه

وزنههأای آزاد و ماشأینهأای تمأرین بأا وزنأه و محأیط

همین شکل دریافت کردند و جهت ایجاد عطر زنجبیأل

آزمایشناه بوده است .در این جلسه قد (با استفاده از قأد

در کپسولهای دارونما ،این کپسولها پس از تهیه ،به مدت

سأأنج) ،وزن بأأدن (بأأا اسأأتفاده از تأأرازوی دیجیتأأالی) و

دو هفته در مجاورت با پأودر زنجبیأل (کأه بأه صأورت

جهت ارزیابی چربی بدن از دستناه ترکیب بدن استفاده

از عطاری معتبر خریداری و آسأیاب شأده بأود)

شأأد .بعأأد از انأأدازهگیری ترکیأأب بأأدن و آشناسأأازی

قرار داده شد و در قوطیهای بهداشتی بستهبندی گردید.

آزمودنیها ،حداکهر ی

تکأرار بیشأینه )1RM( 2بأرای

طول مدت مصرف کپسولهای زنجبیل و دارونمأا بأرای

همه حرکات تعیین شد .گرم کردن عمأومی شأامل پأنج

همه گروهها هشت هفته بود .پینیری بیمأاران بأه منظأور

دقیقه دویدن یا پیادهروی سری بر روی تردمیل با سرعت

کنترل آنها از نظر مصرف کپسولهای زنجبیأل و دارونمأا،

 7-3کیلو متر در ساعت و انجام حرکأات کششأی ،و گأرم

پاسخ به سواالت مربوط به مطالعه و جلوگیری از ریزش

نوبت ( 92تکأرار) بأا وزنأه

خش

نمونهها ،هر هفته به صورت تلفنی و هر دو هفته ی

بار

کردن اختصاصی شامل ی
سب

بوده است .برای تعیین  ،1RMبا استفاده از فرمأول

از طری مراجعه بیماران به مرکأز انجمأن دیابأت شأیراز

برزیسکی ،میأزان وزنأه جابجأا شأده و تعأداد تکأرار در

جهت دریافت کپسولهای بعأدی بأرای دو هفتأه آینأده

فرمول قرار داده و  1RMبأه دسأت آمأد( .)42فرمأول ،9

صورت گرفت .الزم به ذکر است کأه همأه مکمألهأا و

فرمول برزیسکی را نشان میدهد.

دارونما به یکباره در اختیار بیماران قرار نمیگرفأت .جهأت
افزایش اطمینان از مصرف مکمل و دارونما توسط افأراد
مورد مطالعه و محاسبه میزان تمکین مصرف کپسأولهأا،
از آنها خواسته شد تا در هر بار مراجعه قوطی کپسولها

از آزمودنیها خواسته شد در طأول دوره مطالعأه از

را تحویل دهند تا مکمل یا دارونما برای مأدت دو هفتأه

فعالیت شدید خأودداری کأرده و از مصأرف هأر گونأه

بعدی در اختیار آن ها قرار داده شود .به بیمأاران توصأیه

دارو اجتناب کنند .کپسولهای حاوی مکمأل زنجبیأل و

گردید که در طول مأدت مداخلأه از تغییأر رژیأم غأذایی

دارونما به آزمودنیها داده شأد .برنامأه تمأرین مقأاومتی

معمول ،تغییر خودسأرانه دوز داروهأای مصأرفی و فعالیأت

شامل هشت هفته (سه جلسه در هفته) بأا ریکأاوری -72

بدنی خودداری کننأد .بأه عأالوه افأرادی کأه در گأروه

 42ساعته بین جلسات تمرینی ،برای بیماران دیابأت نأوع

تمرینات ورزشی قرار گرفتند ،پروتکل ورزشی به مدت

دو بوده است که شأدت تمرینأات ،بأا اسأتفاده از 1RM

هشت هفته تحت نظارت پژوهشنر و همکاران در سالن

تعیأأین گردیأأد .پروتکأأل تمأأرین مقأأاومتی بأأه صأأورت

بدنسأازی و پأرورش انأدام انأرژی در شهرسأتان شأیراز

ایستناهی و دایرهای اجرا شد(تصویر شماره  .)9حرکأات

انجام شد .برنامه تمرین مقأاومتی مأورد اسأتفاده در ایأن

شامل پرس پا ،پرس سینه ،سأیم کأش ،پشأت بأازو ،بأاز

1. zintoma

2. one repetition maximum
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کپسولهای زینتوما 9با توجه به مطالعات پیشین (آتشأ

مطالعه قبالً در مطالعات دینر بهکأار رفتأه اسأت(.)26-22،22

پژوهشی

حمزه محمدی و همکاران

و دراز و نشست بوده است( .)26-22،22شرکت کنندگان

به عنوان شاخص اصلی پراکسیداسیون لیپیأدی 42 – 72

در طی دو هفته اول هر ایستناه را در  2-4دوره ( ) setبا

ساعت قبل و پس از اجرای پروتکل ،از تمام آزمودنیها

 93-22تکرار در شأدت  42تأا  32درصأد  1RMانجأام

نمونه های خونی از محل ورید پیش آرنجأی در حالأت

دادند .از هفتأه  4-6هأر ایسأتناه را سأه دوره بأا 92-93

ناشتا گرفتأه شأد(تصأویر شأماره  .)2بأرای انأدازهگیری

تکرار ،شدت  32تا  73درصد  1RMو در مدت دو هفته

سطو سرمی  SODبا اسأتفاده از روش الیأزا ریأدر و بأا

آخر ایستناهها را بأا تکأرار  2-92و بأا شأدت  63تأا 22

کیت مخصوص  Gmbh ZellBioساخت کشور آلمان و

درصد  1RMاجأرا کردنأد .بأه منظأور اصأل اضأافه بأار

ضریب تغییرات درون آزمودنیها  7/2درصأد و بأا درجأه

 1RMآزمودنیها در تمامی ایستناهها هر دو هفته یأ

حساسأأیت ( 9 U/mlدامنأأه تخمینأأی ،)3-922U/mLبأأه

بار مورد محاسبه قرار گرفتند و در هر جلسه بأار تمرینأی

کمأأأ

به دقت کنترل شد .از کلیه افراد خواسته شد که در طول

 AWARENESکشور سأازنده آمریکأا جهأت ارزیأابی

مطالعه ،از رژیم غذایی معمول خود پیروی کنند و بسأته

نمونههای سرمی انجام شد .بأه منظأور توصأیف دادههأا،

به گروهی که در آن هستند فعالیت بأدنی خأود را تغییأر

محاسبۀ میاننین و انحرافمعیار از آمار توصیفی و بأرای

ندهند و یا در فعالیتهای ورزشی دینر شرکت ننمایند.

نرمال بودن توزی دادههای هر متغیر از آزمأون شأاپیرو-

به عالوه با استفاده از پرسشنامه تغذیه ای  24ساعته قبل و

ویلأ

اسأأتفاده شأأد .بأأرای تجزیأأه و تحلیأأل داده هأأا از

پس از نمونهگیأری خأونی اولیأه و انتهأایی و هأمچنأین

آزمون تی وابسته ،برای تغییرات متغیرها از پیش آزمأون

پرسشنامه تغذیهای هفتنی در حین اجرای مطالعه ،تغذیه

و پس آزمون و تفاوت بین گروه ها از تحلیأل واریأانس

آزمودنیها پایش شد تا ایر عوامل مزاحم یبت و حأذف

آنأأوا یأ

راهأأه و بأأرای مقایسأأه دو بأأه دو گأأروه هأأا از

شود( .)26،22پس از  42ساعت از آخرین جلسه تمرینأی،

آزمأأون تعقیبأأی تأأوکی در سأأطح معن أیداری ()p≥2/23

نمونههای خون دوم مشابه نمونههای اول گرفته شد.

استفاده شد و تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از

بأأرای بررس أی تأأثییر تمرینأأات مقأأاومتی و مصأأرف

دسأأأتناه  state faxمأأأدل  2100شأأأرکت

نرم افزار  spssنسخه  96انجام پذیرفت.

Resistance Training
Triceps pushdown

4

Lat pull

3

Chest press

2

Leg Press

1

Abdominal crunch

8

biceps curl

7

Row seated

6

Knee Extension

5

تصویر شماره  :1برنامه تمرینی مطالعه
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کردن زانو با دستناه ،حرکت پارویی ،جلو بازو با هأالتر

مکمل زنجبیل بر میزان غلظت مالوندیآلدئید ()MDA

تأثير زنجبيل بر سوپراکسيد دیسموتاز بيماران دیابتي

یافته ها

دارونما ( )PLدر تمام مراحل اندازهگیأری طبیعأی بأوده
است ( .)p <2/23از آزمون تحلیل واریأانس یأ

ویژگیهای عمومی و آنتروپومتریکی آزمأودنیهأا

راهأه

شده است .قبأل از آزمأون فرضأیههأای مطالعأه ،طبیعأی

نشان داد ،در چهار گروه تمرین مقاومتی با زنجبیأل ،تمأرین

بأودن توزیأ دادههأا از طریأ آزمأون آمأاری شأأاپیرو-

مقاومتی با دارونما ،زنجبیل و دارونما در پیشآزمأونهأا

ویل

بین گروهها تفاوت آماری معنیداری نبوده است.

بررسی شد .نتایج تحلیل آماری دادههأا نشأان داد

نتأأایج آزمأأون  tهمبسأأته نشأأان داد کأأه  SODدر

که در متغیر  SODسرمی ،متغیر  BMIو وزن بدن توزی
دادهها در چهار گروه تمرین مقاومتی با زنجبیل (،)GI+RT

گروههای تمرین و زنجبیل نسبت به گأروه دارونمأا تفأاوت

تمرین مقأاومتی بأا دارونمأا ( ،)PL+RTزنجبیأل ( )GIو

معنا دار بوده است (جدول شماره .)p≥2/23( )2

ارزیابی پیش آزمون

همه گروه ها
نمونه خونی در شرایط استراحتی و  42ساعت قبل از شروع تمرین
از ورید چین آرنجی و همچنین ارزیابی  ،SODقد و وزن

 2هفته مصرف مکمل

 2هفته پروتکل تمرین مقاومتی

تمرین مقاومتی و دارونما

دارونما

تمرین مقاومتی و مکمل زنجبیل

مکمل زنجبیل

ارزیابی پس آزمون بعد از  2هفته تمرین ،مکمل و دارونما

همه گروه ها:
نمونه خونی در شرایط استراحتی و  42ساعت بعد از تمرین از
ورید چین آرنجی و همچنین ارزیابی SOD

تصویر شماره  :2طر مطالعه
جدول شماره  :1میاننین و انحراف معیار مربوط به ویژگی های فردی آزمودنی ها
تمرین مقاومتی با زنجبیل

تمرین مقاومتی با دارونما

زنجبیل

دارونما

N=11
انحراف معیار  ±میاننین

N=11
انحراف معیار  ±میاننین

N=11
انحراف معیار  ±میاننین

N=11
انحراف معیار  ±میاننین

32/73±2/27

39/27±9/22

32/62 ±9/32

32±9/27

2/229

979±9/26

979±2/92

972±9/24

967±4/22

2/229

وزن (کیلو گرم )

22/72±2/97

22/32±9/92

24/33±9/27

22/42±4/24

2/229

( BMIکیلو گرم بر متر مرب )

27/69±2/97

22/26±2/46

22/22±2/72

22/27±2/29

2/229

چربی بدن (درصد )

26/32±2/43

26/32±2/32

27/63±2/27

22/63±2/72

2/229

گروه
متغیر
سن (سال )
قد (سانتی متر )

011
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در پیش آزمون و پس آزمون در جدول شماره  9آورده

برای مقایسه پیش آزمأونهأا اسأتفاده گردیأد کأه نتأایج

پژوهشی

حمزه محمدی و همکاران

جدول شماره :2اطالعات آزمون  tهمبسته مربوط به  SODدرگروه های
مختلف
شاخص آماری

مرحله
تمرین مقاومتی با زنجبیل () GI+RT

-4/32

2/222

2/72

تمرین مقاومتی با دارونما

-4/39

2/227

2/37

زنجبیل

-4/72

2/229

2/79

دارونما

-2/27

2/24

2/229

نمودار شماره  :1مقایسه تغییرات سطح  SODدر گروه های مختلف

راهأه در مرحلأه

نتایج آزمون تحلیل واریانس یأ

پأأس آزمأأون ،نشأأان داد  SODبأین گأأروه هأأای مطالعأأه
تفاوت معنیداری دارد (جدول شأماره  .)p≥2/23( )4بأا
اسأأتفاده از آزمأأون تعقیبأأی تأأوکی در جأأدول شأأماره ،4
تفاوت تغییرات  SODدر بین گروههای مختلف و سطح
معناداری آن ها نشان داده شده است.

گروه های مختلف

SOD

دیابت نوع  2ی

مجموع

درجات

میاننین

مجذورات

آزادی

مجذورات

بین گروه ها

964/44

4

34/77

بین گروه ها

442/42

44

92/29

مجموع

324/72

47

نسبت F

3/47

سطح
معنی داری
2/224

جدول شماره :4خالصه نتایج آزمون توکی تغییرات  SODدرگروه های
مختلف

اخأتالل در سأوخت و سأاز بأدن

است که با افزایش قند خون مشخص میشود و قندخون
در طوالنی مدت منجر به افزایش استرس اکسایشی که با
عوار

جدول شماره  :3نتایج آزمون تحلیأل واریأانس مربأوط بأه  SODدر

متغیر

بحث

دیابت همراه اسأت( .)4بأا ایأن حأال ،تمرینأات

ورزشی و مصرف مکملهای غنأی از آنتأیاکسأیدانهأا
ممکن است سهم عمدهای در کاهش استرس اکسایشأی
و افزایش دفاع ضد اکسایشی در موجودات زنأده باشأد.
مطالعه حاضر به بررسی تثییر هشت هفته تمرین مقاومتی
و مصرف مکمل زنجبیل بر شأاخص مأالون دی آلدئیأد
بیماران دیابت نوع دو پرداخت و یافته ها در این مطالعأه
نشان داد میزان سوپراکسید دیسموتاز به عنأوان شأاخص

گروه

گروه

اختالف میاننین

سطح معناداری

تمرین مقاومتی با زنجبیل

تمرین مقاومتی با دارونما

9/94

2/26

آنتیاکسیدانی ،به دنبال تمرین مقاومتی و مصأرف طأوالنی

زنجبیل

9/24

2/22

دارونما

3/37

2/224

مدت زنجبیل به طور معنیداری در بیماران دیابأت نأوع

زنجبیل

2/99

9/22

دارونما

4/44

2/229

دارونما

4/44

2/226

تمرین مقاومتی با دارونما
زنجبیل

دو افزایش مییابد .نتایج مطالعات صورت گرفته حاکی
از آن است که زنجبیل از طری بهبأود سیسأتمهأای ضأد
اکسایشی و حذف رادیکأالهأای آزاد دارای ویژگأیهأای

مطاب جأدول شأماره  4نتأایج مقایسأه دو بأه دو بأا

ضأأد اکسایش أی نیرومنأأدی اسأأت( .)42 ،22،92مطأأاب نتأأایج

استفاده از آزمون توکی نشان داد در مرحله پس آزمأون

مطالعه حاضر ،مصرف طوالنی مدت زنجبیل باعأ افأزایش

گروه تمرین مقاومتی نسبت به گروههای تمرین مقاومتی

معنأأأیدار سوپراکسأأأید دیسأأأموتاز بأأأهعنوان شأأأاخص

با دارونما و زنجبیل تفاوت معنادار نبأود ولأی نسأبت بأه

آنتیاکسیدانی در بیماران دیابت نوع دو میشود .کوتا و

گروه دارونمأا تفأاوت معنأیدار بأوده اسأت (.)p≥2/23

همکاران در سال  ،2222در بررسی ایرات ی

ماه پودر

همچنین گروه تمرین مقاومتی با دارونما نسبت به گأروه

زنجبیأأأل بأأأر پراکسیداسأأأیون لیپیأأأدی و آنأأأزیمهأأأای

زنجبیأأل تفأأاوت معنأیدار نبأأوده اسأأت ( .)p≥2/23ولأأی

آنتیاکسیدانی موشها ،شاخص  MDAبهطور معنیداری

نسأأبت بأأه گأأروه دارونمأأا تفأأاوت معنأأیدار بأأود و در

کاهش و آنزیمهای آنتی اکسأیدانی افأزایش یافأت(.)49

گروه زنجبیل نسبت به گأروه دارونمأا تفأاوت معنأیدار

عبدول سانی و همکاران در سأال  ،2294در بررسأی ایأر

بوده است (نمودار شماره .)p≥ 2/23( )9

ترکیبی زنجبیل و عسل بر اسأترس اکسایشأی و مشخصأات
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گروه

T

معنی داری

اندازه ایر

تأثير زنجبيل بر سوپراکسيد دیسموتاز بيماران دیابتي

متابولیأأ

دیابتی ،نشان دادند کأه سأطو  MDAبأهطأور معنأاداری

اعمال میکند( .)47به نظر میرسد یکأی از مکأانیزمهأای

کاهش یافت و سطو  SODو  CATبأه طأور معنأاداری

عمل احتمالی که از طری آن مصرف زنجبیل مأیتوانأد

افزایش یافتأه اسأت( .)42موراکینأو و همکأاران در سأال

باع

کاهش استرس اکسایشی شود ،کاهش چربیهأای

 2299در مطالعهی خود بر روی مدوالسیون آنأزیمهأای

بافأأت کبأأد و خأأون بأأه دنبأأال مصأأرف پأأودر زنجبیأأل

آنتیاکسیدانی و سایتوکاینهای التهابی :مکانیسم التهابی

باشد( .)92به عالوه مصرف زنجبیل احتماال از طری بأاال

عصاره زنجبیل با ایر ضد دیابتی نشان دادند کأه عصأاره

بردن فعالیت آنزیمهای ضد اکسایشی موجأود در خأون

زنجبیأأل فعالیأأت درون سأألولی کاتأأاالز و سوپراکسأأید

میتواند باعأ

بأاال رفأتن ظرفیأت ضأد اکسایشأی بأدن

دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز را افزایش میدهد(.)44

(آنتأأیاکسأأیدانهأأا) و در نتیجأأه حأأذف و پاکسأأازی

هیبا و همکاران در مطالعأهی خأود در سأال  2292نشأان

رادیکالها و استرس اکسایشی ارگانیسم شود(.)42-42

عالوه بر مکمل زنجبیل ،تمرین مقأاومتی بأه عنأوان

دادنأأد کأأه بأأه دنبأأال  4هفتأأه مصأأرف زنجبیأل بأأر شأأاخص
آنتیاکسیدانی مأوشهأای ویسأتار ،فعالیأت آنأزیمهأای

ی

آنتیاکسیدانی افزایش مییابد( .)44نتایج ایأن مطالعأه بأا

مدت افزایش دهد .یافتههای این مطالعه نشان داد آنأزیم

یافتههأای حاصأل از مطالعأات پژوهشأنران بأاال همسأو

سوپر اکسید دیسموتاز در طوالنی مأدت بأر ایأر تمأرین

است .این محققان اظهار داشتند که از جملأه مکانیسأمهأای

مقاومتی افزایش یافته است که همسأو بأا مطالعأات زیأر

عمل احتمالی مصرف زنجبیل ،کاهش چربیهأای بافأت

است .از جمله مکانیزمهای بالقوه بأرای کأاهش اسأترس

کبد و خأون اسأت( .)42-44بأه عأالوه ،مصأرف زنجبیأل

اکسایشی و پراکسیداسیون لیپیدی بهدنبال تمرینات مقاومتی

احتمأأاالً از طری أ بأأاال بأأردن فعالی أت آنأأزیمهأأای ضأأد

میتوان به فرا تنظیمی فعالیت آنزیم آنتیاکسیدانی ناشی

بأاال رفأتن

از انقباضأأات عضأأالنی و پاکسأأازی اسأأترس اکسایشأأی

ظرفیأأت ضأأأد اکسایشأأأی بأأأدن و در نتیجأأأه حأأأذف و

اشأأاره نمأأود( .)44کأأاکیر عطاب أ

و همکأأاران در سأأال

پاکسازی رادیکالهای آزاد و استرس اکسایشی ارگانیسم

 ،2292گزارش کردند کأه تمرینأات مقأاومتی بأه مأدت

جم آوری و باند شدن رادیکالهای

شأأش هفتأأه مسأأتقل از شأأدت تمأأرین مقأأاومتی موجأأب

آزاد و محافظت غشا سلولی از اکسیداسأیون مأیشأود.

افزایش سطح پالسمایی آنزیم آنتیاکسیدانی میگأردد(.)47

پأأایین آمأأدن

در مطالعه اچ سی یو و همکاران در سال  2222گأزارش

پراکسیداسأأیون چربأأی و افأأزایش سأأطح آنأأزیمهأأای

گردید که اجأرای  92هفتأه برنامأه ورزشأی بأا افأزایش

آنتیاکسیدانی میگردد ،بهطوریکه خاصیت آنتیاکسأیدانی

معنیداری سوپراکسید دیسموتاز در زنان میانسال همأراه

اسأت( .)44گروهأی از

بوده است( .)93عزیز بینی و همکاران در سأال  2294در

محققان اظهار داشتند کأه مکمأل گیأری شأش هفتأهای

مطالعه خود نشان دادند که ایر تمرین مقاومتی پیشأرونده

تنظأیم افأزایش

روی استرس اکسایشی و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسأیدانی

سیستم آنتی اکسیدانی و کاهش رادیکأال هأای آزاد در

در گلبولهای قرمز خون مأردان تمأرین نکأرده ،غلظأت

زنان چأاک مبأتال بأه سأرطان سأینه مأیگأردد(.)46،43،22

دی آلدئید مالون به طور معنیداری کاهش یافته است و

مالیکارجونا و همکاران در سال  ،2222اظهار داشتند که

آنزیم آنتی اکسیدانی  SODافزایش یافت(.)42

اکسایشی موجود در خأون ،مأیتوانأد باعأ

شود .زنجبیل باع

زنجبیأأل بأأه صأأورت معنأأیداری باعأأ

زنجبیل مشأابه اسأید اسأکوربی

زنجبیل به همراه تمرینات ورزشی باع

متغیر میتوانأد آنتأی اکسأیدان بأدن را در طأوالنی

چهار هفته مصرف مکمل زنجبیل در بافت کبدی موشهأا،

در مطالعه پارکر و همکأاران در سأال  ،2292نشأان

ایأأرات ضأأد اکسایش أی خأأود را از طری أ فعأأال کأأردن

داده شد که با افزایش شدت فعالیت ورزشأی در 22 ،72
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در استرپتوزوتوسأأین مأأوشهأأای صأأحرایی

آنزیمهای ضداکسایشی وکاهش استرس اکسایشی پالسأما

پژوهشی

حمزه محمدی و همکاران

بهبأود سیسأتم

آنتیاکسیدانی بیولوژیکی در مقایسه بأا زمأان اسأتراحت

آنتیاکسیدانی در افراد مبتال به دیابت نأوع دو شأده و از

در مردان تمرین نکرده بیشتر میشأود( .)49-44احتمأال

اسأأترس اکسایشأأی ناشأأی از ورزش و همچنأأین بیمأأاری

میرود فعالیت ورزشی به طور منظم و با رعایأت کأردن

دیابت (که در ایر اختالل در قند خون و چربی خأون بأه

شدت ،مدت ،حجم تمرین و فواصل اسأتراحت در بأین

وجود میآید) ،جلوگیری کند.

ستهأا در هأر جلسأه نسأبت بأه جلسأه قبلأی مأیتوانأد

از محدودیتهای این مطالعه میتوان به اننیأزش و

آنتیاکسیدان بدن را افأزایش دهأد و همچنأین ،فعالیأت

شرایط روانی آزمأودنیهأا ،ویژگأی اریأی و سأازههأای

ورزشأأی مأأنظم موجأأب افأأزایش بیأأان ژن آنأأزیمهأأای

ژنتیکأی آزمأأودنیهأأا ،فعالیأت هأأای خأأارا از پروتکأأل

آنتیاکسیدانی سلول و کاهش میزان اسأترس اکسایشأی

تمأأرین آزمأأودنیهأأا ،تنأأوع و تفأأاوت هأأای مربأأوط بأأه

بأأر ایأأر افأأزایش خنهأأی سأأازی رادیکأأالهأأای آزاد مأأی

نحوه تغذیه آزمودنیها ،وضعیت اجتماعی متفأاوت کأه

گأأردد( .)44،6یکأأی از مطالعأأات مغأأایر بأأا مطالعأأه حاضأأر

باع

تفاوت در میزان استرس روانی و درگیأری ذهنأی

مأیتأوان بأه مطالعأه پأاریس و همکأاران در سأال 2223

اشاره کرد که خارا از کنترل محقأ بأوده اسأت ،ولأی

اشاره کرد که در مطالعه خود گزارش کردنأد 92 ،هفتأه

حداقل امکأان سأعی شأد کأه تأا کنتأرل کامأل بأر روی

تمأأرین مقأأاومتی نمأأیتوانأأد موجأأب افأأزایش فعالیأأت

بیماران انجام گیرد .در نهایت بر اساس نتأایج بأه دسأت

آنزیمهایی مانند سوپراکسید دیسموتاز تار های عضالنی

آمده مصأرف طأوالنی مأدت مکمأل زنجبیأل و تمأرین

مردان سالمند شود(.)44از دینر مطالعه ی مغایر با مطالعه

مقاومتی ،سطو سرمی سوپراکسید دیسموتاز را افزایش

ی حاضر مطالعه استیفانی( )Stefaniو همکاران در سأال

داده است ،و انجام طوالنی مدت تمرینأات مقأاومتی بأه

 2294است که نشان دادنأد ،تمأرین مقأاومتی بأه همأراه

همأأراه مکمأأل زنجبی أل م أیتوانأأد عامأأل مأأؤیری بأأرای

مکملدهی در بافت موشها ،استرس اکسایشی کأاهش،

تغییأرات مطلأأوب در شأأاخص آنتأی اکسأیدانی بیمأأاران

و آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز و کاتاالز تغییری در

دیابت نوع دو باشد.

عضالت اسکلتی ندارند( .)43به نظر میرسد وجود چنین
تناقضأأاتی مربأأوط بأأه اخأأتالف در پروتکأأل تمرینأأات

سپاسگزاشی

مقاومتی ،نوع آزمودنی و فشردگی دوره اعمال تمرینات

بأأدینوسأیله از مرکأأز علأأوم تغذیأه دانشأأناه علأأوم

مقاومتی (عدم رعایت فواصل استراحتی ،شدت و حجأم

پزشکی شیراز و همکاری تمامی آزمأودنیهأای مطالعأه

تمرین) باشد .به طور کلی ،نتایج حاصل از مطالعه نشأان

که در این مطالعه بأا محقأ همکأاری کردنأد ،تشأکر و

داد کأأه هشأأت هفتأأه تمأأرین مقأأاومتی مأأنظم بأأه همأأراه
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