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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. 
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 ـدرانـــازنــــي مـكــــــزشــوم پــــلــــگاه عـشــــه دانــــلـــمج

 (34-010)   0937سال    اسفند   071تم   شماره بيست و هشدوره 

 39      0937، اسفند  071تم، شماره شدوره بيست و ه                              مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                          

 ژوهشیپ

 سوپراکسید بر زنجبیل مکمل و مقاومتی تمرین هفته هشت تأثیر
 2 نوع دیابت بیماران( سرمی) دیسموتاز

 

    1محمدی حمزه

  2آوندی محسن سید   

 3اخالقی معصومه     

 چكیده
 هشأت رتأثیی تعیین مطالعه حاضر با هدف. است دنیا در سالمتی خطر ساز عوامل از یکی متابولیکی اختالالت و هدف: سابقه
 .انجام پذیرفت شیراز شهرستان 2 نوع دیابت بیماران سوپراکسید دیسموتاز بر زنجبیل مکمل مصرف و مقاومتی تمرین هفته

 قأأد میأأاننین) دو، نأأوع دیابأأت بیمأأار 44 کور،دوسأأویه تجربأأی نیمأأه ی کارآزمأأاییدر ایأأن مطالعأأه هووا:مووواو و شو 
 صأورت بأه( درصد 37/22±27/2 بدن ترکیب و سال 42/34±29/7 سن گرم، کیلو 49/22±44/6 وزن متر،سانتی  22/7±22/962

 مقاومتی تمرین دارونما، مصرف با مقاومتی تمرین زنجبیل، گروه، چهار در تصادفی آرایش با و انتخاب، دسترس در و هدفمند
. کردنأد دریافأت هفتأه 2 تمأد بأه زنجبیأل گأرم یأ  روزانأه زنجبیأل گأروه هایآزمودنی. گرفتند قرار دارونما و زنجبیل با

-22 شأدت با( هفته در جلسه سه) هفته هشت شامل پیشرونده مقاومتی تمرین پروتکل ی  هم تمرین هایگروه هایآزمودنی
 آوریجمأ  آرنجأی پأیش ورید از خونی هاینمونه تمرین، هفته هشت از بعد ساعت 42 و قبل. نمودند اجرا ،1RM درصد 63
 تأی آزمأون طریأ  از هأاداده آمأاری و تحلیألتجزیأه . گردید محاسبه الیزا روش به سید دیسموتازسوپراک شاخص غلظت. شد
 .در نظر گرفته شد ≥23/2p معناداری سطح و توکی انجام گرفت تعقیبی آزمون و راهه ی  آنوا واریانس تحلیل وابسته،

 گأروه جأز  بأه هأا گأروه همه در زنجبیل و مقاومتی تمرین هفته هشت از پس سوپراکسید دیسموتاز شاخص ها:یافته
 .یافت داریمعنی افزایش دارونما

 سوپراکسأید سأرمی سأطو  مقأاومتی، تمأرین و زنجبیل مکمل مدت طوالنی مصرف آمدهبه دست  نتایج اساس بر استنتاج:
 مؤیری عامل تواندمی زنجبیل مکمل همراه به مقاومتی تمرینات مدتطوالنی  انجام بنابراین است، داده افزایش را دیسموتاز

 .باشد دو نوع دیابت بیماران اکسیدانیآنتی شاخص در مطلوب تغییرات برای
 

 9N22929223249236IRCT شماره یبت کارآزمایی بالینی :

 

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

 مقدمه
 است یکیمتابول هایناهنجاری از ایمجموعه دیابت

 جأادیا نیانسأول ترشأح و عملکأرد در اخأتالل ایر در که

 ابأتید وعیش (.9)گرددیم قندخون شیافزا به منجر و شده

 رانیا در زانیم نیا و بوده باال انهیخاورم درمنطقه دو نوع
 

  E-mail: M.avandi@semnan.ac.ir ورزشی                                فیزیولوژی روهگ انسانی، علوم دانشکده سمنان، دانشناه :سمنان -سیدمحسن آوندی مولف مسئول:

  ایران سمنان، دانشناه انسانی، علوم ی دانشکده ورزشی، فیزیولوژی ارشد کارشناس. 9

 ایران سمنان، دانشناه انسانی، علوم ی دانشکده ورزش، فیزیولوژی گروه ،استادیار. 2

 ایران شیراز، پزشکی علوم دانشناه تغذیه، و بهداشت ی دانشکده تغذیه، گروه ،استادیار. 4

 : 96/2/9427تاریخ تصویب :             97/2/9426تاریخ ارجاع جهت اصالحات :            97/2/9426 تاریخ دریافت 
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  يابتید مارانيب سموتازید ديراکسبر سوپ ليزنجب ريتأث
 

 0937، اسفند  071تم، شماره شدوره بيست و ه                                               مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                   30

 ابأتید . عأوار  حأاداسأت شأده گأزارش درصد 7/7

 پراسأموالریسأندرم ها -بیابتید دوزیکتواس -شامل الف

 الرپراسأمویها یکومأا ایکه قبالً شوک  9 یسمیپرگلیه

 عارضأأأه نیأأأا یاصأأأل مشخصأأأه وشأأأد یمأأأ دهیأأأنام

. عوار  مأزمن باشد یم است، خون یتیپراوسموالریها

و  کروواسأأکوالریم دسأأته دو بأأه عمأأده طأأور بأأه ابأأتید

 کروواسأکوالر،ی. عوار  مشودیم میتقسسکوالر اماکروو

 یهأأابیآسأأ) یت(، نفروپأأایینأأای)ناب ینوپأأاتیشأأامل رت

 از ایأأ)کأأاهش  ینوروپأأات و( نیو دفأأ  آلبأأوم گلأأومرول

سکوالر شامل اعوار  ماکروو و( درد حس دادن دست

عأأروک  یمأأاریب ،یعأأروک کرونأأر، سأأکته مغأأز یمأأاریب

اخأأتالل در   یأأ 2نأأوع  ابأأتی. د(2،4)باشأأدیمأأ یطأأیمح

قندخون مشخص  شیو ساز بدن است که با افزاسوخت 

 ترساس افزایش به منجر مدت ی. قندخون طوالنگرددیم

. (4)اسأت همأراه ابتید عوار  با کهشود یم یشیاکسا

 در را ابأتید مجموعه درصد 22 از شیب دو، نوع ابتید

 یچرب جمله از یکیمتابول اختالالت به مربوط و گرفته بر

 کنترل طوربه آزاد یهاکالیراد. (3)است دراتیکربوه و

 گلأوکز، ونیداسیاکس لهیوسه ب یابتید مارانیب در یاشده

 آن دنبأال بأه و هأانیپأروت   یأماتیآنز ریغ ونیکاسیگل

 .(6)گأرددیم جادیا کولهیگل یهانیپروت  ویداتیاکس بیتخر

 سأموتازید دیسوپراکسأ شأامل یشأیاکسا ضد یهامیآنز

(SOD ،)کاتأأأأاالز (CAT )دازیپراکسأأأأ ونیگلوتأأأأات و 

(GSH-PH )حملأه برابأر در یدفأاع خط نیاولکه  است 

 دی. سوپراکسأباشأندیمأ ژنیاکس فعال یهاکالیراد انواع

  یأاسأت کأه  یفلأز یهأامیاز خانواده آنأز سموتازید

 دیپراکس کالیاز راد( را Dismutation) یجهشریالکترون غ

 ایأن رغأمعلی. (6)کندیم زیکاتال دازیپراکس دروژنیبه ه

 صأورت بأه یورزشأ یهاتیفعال در شرکت که واقعیت

 یهأأایسأأازگار توانأأدیمأأنظم و بأأا شأأدت مناسأأب مأأ

 یفراوانأ یهأاتیأو مز دینما جادیرا ا یمتعدد یکیولوژیزیف

 یهأایماریب ابت،یاز د یریجلوگ لیافراد از قب یسالمت یبرا

                                                 
1. Hayprasmular hyperglycemic syndrome 

 

ته بأه همأراه داشأ هأاو انواع سرطان یچاق ی،عروق -یقلب

 یمقأاومت یورزش تیفعال ریهم تثیاز مطالعات  یبرخ باشد،

 گأزارش یشیضد اکسا ستمیوس آزاد یهاکالیراد دیرا بر تول

 ریدر مأأورد تأأثی یو مسأأتدل یشأأواهد قطعأأ. (6-2)انأأدکأأرده

 هأادانیاکسأیقدرت آنت شیبرافزا یاستقامت ناتیتمر یهادوره

 یگاراما اطالعأات موجأود در مأورد سأاز ،موجود است

 جیبأأه نتأأا یمقأأاومت نیبعأأد ازتمأأر هأأادانیاکسأأیآنتأأ

 یدر مورد ایأرات طأوالن که شودیم یمنته یضیضدونق

 سأطح دانیاکسأیآنتأ تیأظرفبأر  یمقأاومت ناتیتمر مدت

 ی،مقأاومت ینتمأر امأروزه .(99-2)متناقض اسأت یاستراحت

شده توسط انجمن قلب و  هیتوص یورزش تیاز فعال یجزئ

 ی. ایأر گأذار(92،94)اسأت یابتید مارانیبه ب کایآمر ابتید

افأراد چأاک  یشیدر کاهش فشار اکسا یمقاومت یناتتمر

. در مطالعأه (94)شده اسأتنوع دو گزارش  ابتیمبتال به د

کأه  شأدگأزارش  2222 و همکأاران در سأال 2یأو یاچ س

 یداریبأا کأاهش معنأ ،یهفتأه برنامأه ورزشأ 92 یاجرا

 دیسوپراکسأأأ یداریمعنأأأ شیو افأأأزا MDAسأأأطو  

 .(93)همراه بوده است سال انیدر زنان م سموتازید

 یأانب 2223سأال  در همکأاران و سیپأاردر مطالعه 

 موجأب توانأدینمأ مأدت یطأوالن یمقاومت نیتمر ،شد

 یتارهأأا سأأموتازید دیسوپراکسأأ میآنأأز تیأأفعال شیافأأزا

 یبرخأ یجنتأا ی. از طرفأ(99)مردان سالمند شود یعضالن

و  اییأهتغذ مأداخالت دهنأدینشأان مأ یشأینمطالعات پ

از  یکأی توانأدیمأ اکسأیدانییآنت یهااستفاده از مکمل

 هأاییکالمحافظت در برابر راد یمناسب برا یکارهاراه

 یأتاز فعال ی( ناشأاکسأیدانییآنتأ یستمس یشآزاد )افزا

 یأأیدارو یاهأأان. امأأروزه اسأأتفاده از گ(96)باشأأد یورزشأأ

 ،4زنجبیأل. (97)است یافته گسترش هایماریدرمان ب یبرا

 کار به جهان سراسر در گسترده صورت به ادویه عنوانبه

از  یبخأش مهمأ عنوان به یاهگ ینها، اقرن ی. برارودمی

 یبأرا یونانی یاهیو طب گ یهند یطب سنت ینی،طب چ

التهأاب لهأه،  ی،عصأب یمارهأایب یسم،درمان زکام، رومات

                                                 
2. HSU 

3. Zingier officinal Roscoe 
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 و همکاران حمزه محمدی     

 37      0937، اسفند  071تم، شماره شدوره بيست و ه                              مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                          

 پژوهشی

بکأار  یابأتو د یبوسأت ی،دندان درد، آسم، سکته مغأز

 در اکسأیدانییآنت یبترک 42از یشب تاکنون. (92)است رفته

 در جأانبی عأوار  هیچنونه و گردید شناسایی زنجبیل

 9نأویموراک یمطالعه در. (92،22)گزارش نشد آن مصرف

ی آنتأ یها میآنز ونی، مدوالس2299سال  درو همکاران 

 یالتهأاب سأمیکانبأر م یالتهاب یهانیتوکایو سا یدانیاکس

 قأرار یبررسأ مأورد یابتیأبأا ایأر ضأد د لیأعصاره زنجب

 و کاتاالز یسلول درون تیفعال لیزنجب عصارهکه  گرفت

موجأب کأاهش  و داده شیافزا را سموتازید دیسوپراکس

 یدارا یأل. زنجب(29)اسأت شأده دیأآلدئیدمأالون سأطح

. بأا توجأه بأه عأدم وجأود (22)اسأت یأابتیایرات ضأد د

 یمقأاومت ینأاتجام  در ارتباط با ایر همزمان تمرمطالعات 

 دیسأموتاز، یدبأر شأاخص سوپراکسأ یألو مصرف زنجب

 یمقاومت ینهشت هفته تمر یرتثی یمطالعه حاضر به بررس

 آلدئیأددیبأر شأاخص مأالون یألو مصرف مکمل زنجب

 .است شده اجرا و طراحی دو، نوع دیابت بیماران
 

 مواو و شو  ها
 کوردوسأویه تجربأی نیمأه اییمطالعأه کارآزمأاین 

، (N1IRCT20181205041856کارآزمأایی بأالینی: )کد 

 کأد بأا شیراز پزشکی علوم دانشناه اخالک کمیته توسط

IR.SUMS.REC.1394.178 یآمأار جامعأه. گردیأد یبت 

 یمطهأر دیشأه درماننأاه دو نوع ابتید مارانیب مطالعه، نیا

نتخاب نمونه ا ی. براباشدیم رازیش یپزشک علوم دانشناه

 مأارانی)البته ب مارانیهمه ب نیدر ب یاهیابتدا اطالع یآمار

موظف بودند که هأر هفتأه بأه درماننأاه مراجعأه کننأد( 

ورود  طیشرا یکه دارا یمارانیشد و از ب  یدرمانناه توز

شد. حجم نمونأه بأا  یبودند، دعوت به همکار مطالعهبه 

و بأا  طیاشأر یدارا مأارانیتوجه بأه در دسأترس بأودن ب

 .(24،24)شد نییتع مطالعه نهیشیاستناد به پ

 طریأ  از دو نأوع دیابأت بیمأار 44مطالعأه،  ینا در

 شاخص از برخی اساس)بر شیراز شهرستان دیابت انجمن

 انتخأاب( سأنی گروه مذکر، جنس(، BMI) 2بدنی توده

                                                 
1. Morakinyo 

2. Body mass index 

که در طول دوره  یو شر  کامل اهداف و اقدامات شدند

 یاجلسأه یطأ گردید. انجام اتاطالع یآورجهت جم 

فأرم  هأایداده شد و آزمأودن حیکنندگان توضبه شرکت

 ورود شرکت طیرا امضا  کردند. شرا یکتب نامهتیرضا

نداشتن هر گونه عأوار   ،مطالعه شامل نیکنندگان به ا

عأدم شأرکت در  ن،یتحت درمان نبودن با انسول ،یابتید

 یخأوراک یرودا رییأمنظم، عأدم تغ یورزش یهاتیفعال

(، عأدم ابأتال بأه  نیآورنده گلوکز خأون )متفأورم نییپا

 عأدم مصأرف ،یعروق -یقلب یکیمتابول ،یتنفس یهایماریب

 در مدت یشیضد اکسا یهاو عدم مصرف مکمل اتیدخان

مصأرف  یب. ترتاست بوده مطالعهشش ماه قبل از شروع 

به  کورهیدوسو طر   ی از استفاده بادارونما  یا یلزنجب

بأودن  کأورهیدوسأوتوجه بأه  باشد.  یینتع یطور تصادف

 از محق ( ری)غ ینرید شخص توسط تیازفعال قبل ،مطالعه

دارونما مصأرف  ای لیزنجب یمشخص شد که هر آزمودن

 از هأایریأگانأدازه انیأتأا پا هأایکند. محق  و آزمأودن

 .(23)نداشأتند یآگأاه یآزمأودن هر یبرا هاکپسول یمحتو

 یألبه چهأار گأروه، زنجب یتصادفبه صورت  هاآزمودنی

بأا دارونمأا  یمقأاومت یننفر(، تمر 99نفر(، دارونما ) 99)

نفأر(  99) یألبا مصأرف زنجب یمقاومت یننفر( و تمر 99)

بأدن  یهأا براسأاس شأاخص تأودهشأدند. گأروه یمتقس

(BMI) یهأأأاگأأأروه یهأأأای. آزمأأأودنشأأأدند همنأأأن 

 نیروه تمأأرو گأأ لیأأ)گأأروه زنجب لیأأکننده زنجبمصأأرف

 لیأزنجب کپسأول گأرم  یأ روزانأه( لیزنجببا  یمقاومت

 وعأأده چهأأار ،یگرمأأیلأأیم 232 یدوزهأأا در ،(نتومأأای)ز

 و هفته هشت مدت به روز در( شب و عصر ظهر،)صبح، 

 زین دارونما با یمقاومت نیتمر گروه و دارونما گروه افراد

 نیدکسأتر مالتو کپسول گرم  ی)روزانه  دارونما قرص

( چهار وعده یگرمیلیم 232 یدوزها در شده ادهد طعم

از   ی چیکردند. ه افتیدر روز به مدت هشت هفته در

کأأه  یشأأخص پژوهشأأنر از گروهأأ نیو همچنأأ مأأارانیب

 یافتیأأدر آن قأأرار داشأأتند و نأأوع مداخلأأه در مأأارانیب

 ل،یأأزنجب یهأأامکمأأل هیأأته ینداشأأتند. بأأرا یاطالعأأ
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)آتشأ   نیشیپ العاتمط به توجه با 9نتومایز یهاکپسول

 خأود مطالعه در یمصرف مکمل عنوان به که( همکاران و

 یگرمیلیم 232 یهاکپسول صورتبه بودند، کرده استفاده

 از اداره کأل نظأارت 9222222777IRC یبا مجوز بهداشأت

 افراد. (22،26)گردید هیوزارت بهداشت ته ییبر مواد غذا

 یمقأاومت ین)گروه دارونما و گأروه تمأر ینردو گروه د

شده( بأه  طعم داده ینقرص )مالتو دکستر یزبا دارونما( ن

 لیأزنجب عطر جادیا جهت وکردند  یافتشکل در ینهم

 به مدت ه،یپس از ته هاکپسول نیا رونما،اد یهاکپسول در

)کأه بأه صأورت  لیأدو هفته در مجاورت با پأودر زنجب

شأده بأود(  ابیو آسأ یداریمعتبر خر یعطارخش  از 

. گردید یبندبسته یبهداشت یهایدر قوط ور داده شد قرا

 یو دارونمأا بأرا لیزنجب یهاطول مدت مصرف کپسول

بأه منظأور  مأارانیب یرینیها هشت هفته بود. پهمه گروه

 و دارونمأا، لیأزنجب یهاها از نظر مصرف کپسولکنترل آن

 زشیاز ر یریپاسخ به سواالت مربوط به مطالعه و جلوگ

 بار  یو هر دو هفته  یها، هر هفته به صورت تلفننمونه

 رازیشأ ابأتیبه مرکأز انجمأن د مارانیمراجعه ب  یاز طر

 نأدهیدو هفتأه آ یبأرا یبعأد یهاکپسول افتیجهت در

 و هأامکمأل همأه کأه است ذکر به الزم. گرفت صورت

 جهأت. گرفأتینم قرار مارانیب اریاخت در یکباره به دارونما

 افأراد توسط دارونما و مکمل مصرف از نانیاطم شیافزا

 هأا،کپسأول مصرف نیتمک زانیم محاسبه و مطالعه مورد

ها کپسول یتا در هر بار مراجعه قوط شدخواسته  هاآن از

مأدت دو هفتأه  یدارونما برا ایمکمل  تادهند  لیرا تحو

 هیتوصأ مأارانی. به بدوشها قرار داده  آن اریدر اخت یبعد

 ییغأذا میأرژ رییأاز تغطول مأدت مداخلأه  که در گردید

 تیأو فعال یمصأرف یخودسأرانه دوز داروهأا رییمعمول، تغ

کأه در گأروه  یافأراد بأه عأالوهکننأد.  یخوددار یبدن

 مدت به ورزشیپروتکل  ،قرار گرفتند یورزش یناتتمر

 سالن در همکاران و پژوهشنر نظارت تحت هفته هشت

 شأیراز شهرسأتان در انأرژی انأدام پأرورش و سأازیبدن

 ایأن در اسأتفاده مأورد مقأاومتی تمرین برنامه. شد انجام

                                                 
1. zintoma 

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

 از پأأس آزمأأون، شأأروع از قبأأل جداگانأأه ایجلسأأه در

 بأا افأراد آشأنایی منظور به ایجلسه هاآزمودنی گزینش

 ارزیأابی و شأد طراحی آزمایشناه محیط و آزمون روند

 جلسأه ایأن اصلی هدف چنینهم. آمد عمل به بدن ترکیب

 طریأأ  از مختلأف حرکأات بأا هأاآزمأودنی شأدن آشأنا

 محأیط و وزنأه بأا تمأرین هأایماشأین و آزاد هأایوزنه

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

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

 استفاده بدن ترکیب دستناه از بدن چربی ارزیابی جهت

 آشناسأأازی و بأأدن ترکیأأب گیریانأأدازه از بعأأد. شأأد

 بأرای( 1RM) 2نهیشأیب تکأرار  ی حداکهر ها،آزمودنی

شأامل پأنج  یشد. گرم کردن عمأوم یینهمه حرکات تع

سرعت با  یلتردم یبر رو ی سر روییادهپ یا یدندو یقهدق

و گأرم  ی،نجام حرکأات کششأدر ساعت و ا متر یلوک 3-7

تکأرار( بأا وزنأه  92نوبت ) ی شامل  یکردن اختصاص

 فرمأول از استفاده با ،1RM یینتع ی. برااست هسب  بود

وزنأه جابجأا شأده و تعأداد تکأرار در  یأزانم برزیسکی،

، 9 فرمأول .(42)آمأدبأه دسأت  1RMفرمول قرار داده و 

 دهد.یرا نشان م یسکیفرمول برز
 

 
 

از  مطالعأه خواسته شد در طأول دوره هایاز آزمودن

و از مصأرف هأر گونأه  ردهکأ یخأوددار یدشد یتفعال

و  یألمکمأل زنجب یحاو یهادارو اجتناب کنند. کپسول

 یمقأاومت ینداده شأد. برنامأه تمأر هایآزمودنبه دارونما 

-72 یکأاوریشامل هشت هفته )سه جلسه در هفته( بأا ر

نأوع  یابأتد یمارانب یراب ینی،جلسات تمر ینساعته ب 42

 1RMبأا اسأتفاده از  ینأات،که شأدت تمر است هدو بود

صأأورت  بأأه یمقأأاومت ین. پروتکأأل تمأأرگردیأأد یأأینتع

 . حرکأات(9شماره  تصویر)اجرا شد اییرهو دا یستناهیا

 بأاز بأازو، پشأت کأش، سأیم ینه،شامل پرس پا، پرس س

                                                 
2. one repetition maximum 
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 پژوهشی

 لترهأا با بازو جلو پارویی، حرکت دستناه، با زانو کردن

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

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

انجأام  1RMدرصأد  32تأا  42 تکرار در شأدت 22-93

 92-93را سأه دوره بأا  یسأتناههأر ا 4-6دادند. از هفتأه 

و در مدت دو هفته  1RMدرصد  73تا  32تکرار، شدت 

 22تأا  63و بأا شأدت  2-92را بأا تکأرار  هاهیستناآخر ا

بأار  منظأور اصأل اضأافه اجأرا کردنأد. بأه 1RMدرصد 

1RM یأ هر دو هفته  هایستناها یدر تمام هایآزمودن 

 ینأیمورد محاسبه قرار گرفتند و در هر جلسه بأار تمر بار

که در طول  دافراد خواسته ش یهدقت کنترل شد. از کلبه 

کنند و بسأته  یرویمعمول خود پ ییغذا یمرژاز مطالعه، 

 ییأرخأود را تغ یبأدن یتفعال هستند آن در که یبه گروه

. یندشرکت ننما ینرد یورزش هاییتدر فعال یاندهند و 

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

 ینچنأو هأم ییو انتهأا یأهاول یخأون یأریگپس از نمونه

 یهتغذ ،مطالعه یاجرا یندر ح یهفتن اییهپرسشنامه تغذ

شد تا ایر عوامل مزاحم یبت و حأذف  یشپا هایآزمودن

 ینأی،جلسه تمر ینساعت از آخر 42 از پس (.22،26)شود

 اول گرفته شد. یهاخون دوم مشابه نمونه یهانمونه

 و مصأأرف  یمقأأاومت ینأأاتتمر یرتأأثی یبررسأأ یبأأرا

 

( MDA) آلدئیدیدلونغلظت ما یزانبر م یلمکمل زنجب

 42 – 72 یپیأدیل یداسیونپراکس یعنوان شاخص اصل به

 هایپروتکل، از تمام آزمودن یساعت قبل و پس از اجرا

در حالأت  آرنجأییش پ یداز محل ور یخون یها نمونه

 یریگانأدازه ی. بأرا(2شأماره  تصأویر)ناشتا گرفتأه شأد

و بأا  یأدرر یأزاروش ال از با اسأتفاده SOD یسطو  سرم

ساخت کشور آلمان و  ZellBio Gmbhمخصوص  یتک

و بأا درجأه درصأد  2/7ها یدرون آزمودن ییراتتغ یبضر

بأأه ، (U/mL922-3ینأأی)دامنأأه تخم U/ml 9 یتحساسأأ

 شأأأرکت  2100مأأأدل state faxکمأأأ  دسأأأتناه 

AWARENES یأابیجهأت ارز یکأاکشور سأازنده آمر 

هأا، داده یفمنظأور توصأ انجام شد. بأه یسرم یهانمونه

 یو بأرا یفیتوصاز آمار  یارمعو انحراف یاننینم ۀمحاسب

 -یرواز آزمأون شأاپ یرهر متغ یهاداده ی نرمال بودن توز

هأأا از  داده و تحلیأألیأأه تجز یاسأأتفاده شأأد. بأأرا ویلأأ 

آزمأون  یشاز پ یرهامتغ ییراتتغ یبرا ،وابسته یآزمون ت

 یأانسوار یأللها از تح گروه ینآزمون و تفاوت ب پسو 

هأأا از  دو گأأروه بأأه دو یسأأهمقا یو بأأرا راهأأهیأأ  آنأأوا 

( p≤23/2) دارییدر سأأطح معنأأ یتأأوک یبأأیآزمأأون تعق

ها با استفاده از  داده یآمار و تحلیلیه استفاده شد و تجز

 .پذیرفتانجام  96نسخه  spssافزار  نرم

 

Resistance Training 

1 Leg Press 2 Chest press 3 Lat pull 4 Triceps pushdown 

    

5 Knee Extension 6 Row seated 7 biceps curl 8 Abdominal crunch 

    
 

 مطالعه تمرینی برنامه :1ه شمار تصویر
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 یافته ها
 هأایآزمأودن یکیآنتروپومتر و یعموم یهایژگیو

 آورده 9 شماره جدول در آزمون پس و آزمون شیپ در

 یعأیطب مطالعأه، یهأاهیفرضأ آزمأون از قبأل .است شده

-یروشأأاپ یآزمأون آمأار یأأ هأا از طرداده یأ بأودن توز

هأا نشأان داد داده یآمار یلتحل یجنتا ی شد.بررس یل و

 ی و وزن بدن توز BMI یرمتغ ی،سرم SOD یرکه در متغ

 ،(GI+RT) یلبا زنجب یمقاومت ینها در چهار گروه تمرداده

 و( GI) زنجبیأل ،(PL+RT) ونمأادار بأا مقأاومتی تمرین

ه بأود یعأیطب یأریگاندازه مراحل تمام در( PL) دارونما

راهأه یأ   یأانسوار یل. از آزمون تحل(p >23/2) است

 یجنتأا کأه گردیأدهأا اسأتفاده آزمأونیش پ یسهمقا یبرا

 ینتمأر یأل،با زنجب یمقاومت یندر چهار گروه تمر ،نشان داد

 هأاآزمأونیشارونما در پو د یلبا دارونما، زنجب یمقاومت

 .نبوده است یداریمعن یها تفاوت آمارگروه ینب

در  SODهمبسأأته نشأأان داد کأأه  tآزمأأون  نتأأایج

 تفأاوت دارونمأا گأروه به نسبت زنجبیل و تمرین هایگروه

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

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 مطالعه طر  :2اره تصویر شم

 
 ها آزمودنی فردی های ویژگی به مربوط معیار انحراف و میاننین :1 شماره جدول

 

 سطح معنی داری
 دارونما
N=11 

 میاننین ±انحراف معیار 

 یلزنجب
N=11 

 میاننین ±انحراف معیار 

 با دارونما یمقاومت ینتمر
N=11 

 میاننین ±انحراف معیار 

 یلبا زنجب یمقاومت ینتمر
N=11 

 میاننین ±انحراف معیار 

 گروه

 یرمتغ

 سن )سال ( 27/2±73/32 22/9±27/39 62/32 32/9± 27/9±32 229/2

 متر ( یقد )سانت 26/9±979 92/2±979 24/9±972 22/4±967 229/2

 ( گرم یلووزن )ک 97/2±72/22 92/9±32/22 27/9±33/24 24/4±42/22 229/2

229/2 29/2±27/22 72/2±22/22 46/2±26/22 97/2±69/27 BMI بر متر مرب ( گرم یلو)ک 

 بدن )درصد ( یچرب 43/2±32/26 32/2±32/26 27/2±63/27 72/2±63/22 229/2

 

 زمونآ پیش ارزیابی

 

 ها گروه همه

 تمرین شروع از قبل ساعت 42 و استراحتی شرایط در خونی نمونه

    وزن و قد ،SOD ارزیابی همچنین و آرنجی چین ورید از

 همه گروه ها:

 ساعت بعد از تمرین از 42نمونه خونی در شرایط استراحتی و 

   SODورید چین آرنجی و همچنین ارزیابی 

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

  زنجبیل مکمل و مقاومتی تمرین دارونما و مقاومتی تمرین

  مکمل مصرف هفته 2
 

 مقاومتی تمرین پروتکل هفته 2

 

 زنجبیل مکمل دارونما
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 010      0937، اسفند  071تم، شماره شدوره بيست و ه                              مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                          

 پژوهشی

 یها درگروه SODهمبسته مربوط به  tاطالعات آزمون  :2شماره جدول

 مختلف
 

 مرحله

 گروه

  یآمار شاخص

T ایر اندازه داری معنی 

 32/4- 222/2 72/2 ( GI+RT) لیجبزن با یمقاومت نیتمر

 37/2 227/2 -39/4 دارونما با یمقاومت نیتمر

 79/2 229/2 -72/4 لیزنجب

 229/2 24/2 -27/2 دارونما

 

در مرحلأه  راهأهیأ   یانسوار یلآزمون تحل نتایج

 مطالعأأه یهأأا گأأروه ینبأأ SODنشأأان داد  ،آزمأأون پأأس

(. بأا p≤23/2) (4)جدول شأماره  دارد یداریتفاوت معن

 ،4در جأأدول شأأماره  یتأأوک یبأأیاسأأتفاده از آزمأأون تعق

مختلف و سطح  یهاهگرو یندر ب SOD ییراتتفاوت تغ

 شده است. ها نشان داده آن یمعنادار

 
در  SODمربأوط بأه  انسیأوار لیأآزمون تحل جینتا :3شماره  جدول

 مختلف یهاگروه 
 

 متغیر
 مجموع

 مجذورات

  درجات

 آزادی

 میاننین

 ذوراتمج
 F نسبت

  سطح

 داریمعنی 

SOD 

 77/34 4 44/964 ها گروه بین

 29/92 44 42/442 ها گروه ینب  224/2 47/3

  47 72/324 مجموع

 

 یها درگروه SOD راتییتغ یآزمون توک جیخالصه نتا :4شماره جدول

 مختلف
 معناداری سطح میاننین اختالف گروه گروه

 26/2 94/9 دارونما با مقاومتی تمرین لزنجبی با مقاومتی تمرین

 22/2 24/9 زنجبیل

 224/2 37/3 دارونما

 22/9 99/2 زنجبیل دارونما با مقاومتی تمرین

 229/2 44/4 دارونما

 226/2 44/4 دارونما زنجبیل

 

 بأا دودو بأه  مقایسأه نتأایج 4 شأماره جأدول مطاب 

 آزمأونس پ مرحله در داد نشان توکی آزمون از استفاده

 یمقاومت ینتمر هایگروه به نسبت مقاومتی تمرین گروه

نسأبت بأه  یتفاوت معنادار نبأود ولأ یلبا دارونما و زنجب

(. p≤23/2) بأوده اسأت داریمعنأ تفأاوت دارونمأاگروه 

 گأروه به نسبت دارونما با مقاومتی تمرین گروه چنینهم

 ولأأی(. p≤23/2)نبأأوده اسأأت  داریمعنأأ تفأأاوت زنجبیأأل

  و در بأأود داریمعنأأ تفأأاوت دارونمأأا گأأروه بأأه سأأبتن

 داریمعنأ تفأاوت دارونمأا گأروه به نسبت زنجبیل گروه

 (.p≤ 23/2) (9)نمودار شماره  بوده است

 
 مختلف های گروه در SOD سطح تغییرات مقایسه :1 شماره نمودار

 

 بحث
 بأدن سأاز و سأوخت در اخأتالل  ی 2 نوع ابتید

 قندخون و شودیم مشخص خون قند شیافزا با که است

که با  یشیاسترس اکسا شیمنجر به افزا مدت یطوالن در

 نأاتیحأال، تمر نیأبأا ا (.4)همراه اسأت ابتیعوار  د

 هأادانیاکسأیاز آنتأ یغنأ یهاو مصرف مکمل یورزش

 یشأیدر کاهش استرس اکسا یاممکن است سهم عمده

در موجودات زنأده باشأد.  یشیدفاع ضد اکسا شیو افزا

 یمقاومت نیهشت هفته تمر ریتثی یمطالعه حاضر به بررس

 دیأآلدئ یدبر شأاخص مأالون  لیو مصرف مکمل زنجب

مطالعأه  نیا در ها افتهی و پرداختنوع دو  ابتید مارانیب

عنأوان شأاخص  به سموتازید دیسوپراکس زانینشان داد م

 یو مصأرف طأوالن یتمقاوم نیبه دنبال تمر ،یدانیاکسیآنت

نأوع  ابأتید مارانیدر ب یداریمعن طور به لیزنجب مدت

 یصورت گرفته حاک مطالعات جینتا. ابدییم شیدو افزا

ضأد  یهأاسأتمیسبهبأود   یاز طر لیاز آن است که زنجب

 یهأایژگأیو یآزاد دارا یهأاکأالیو حذف راد یشیاکسا

 جیتأأان مطأأاب  (.42، 92،22)اسأأت یرومنأأدین یشأأیضأأد اکسا

 شیباعأ  افأزا لیزنجب مدت یمصرف طوالن ،حاضر مطالعه

عنوان شأأأاخص بأأأه سأأأموتازید دیسوپراکسأأأ داریمعنأأأ

و  کوتا. شودینوع دو م ابتید مارانیدر ب یدانیاکسیآنت

ماه پودر   یایرات  یبررس در ،2222سال  درهمکاران 

 یهأأأامیو آنأأأز یدیأأأپیل ونیداسأأأیپراکسبأأأر  لیأأأزنجب

 یداریمعن طوربه MDAشاخص  ،هاموش یدانیاکسیآنت

. (49)افأتی شیافأزا یدانیاکسأ یآنت یهامیکاهش و آنز

ایأر  یدر بررسأ ،2294سأال  در و همکاران یسان عبدول

 و مشخصأات یشأیو عسل بر اسأترس اکسا لیزنجب یبیترک
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  يابتید مارانيب سموتازید ديراکسبر سوپ ليزنجب ريتأث
 

 0937، اسفند  071تم، شماره شدوره بيست و ه                                               مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                   011

 ییصأأحرا یهأأامأأوش نیتوزوتوسأأپدر استر  یأأمتابول

 یور معنأادارطأبأه MDAکأه سأطو  نشان دادند  ،یابتید

 یطأور معنأادار بأه CATو  SOD و سطو  افتی کاهش

سأال  درو همکأاران  نأوی. موراک(42)اسأت افتأهی شیافزا

 یهأامیآنأز ونیمدوالس یرو برخود  یدر مطالعه 2299

 یالتهاب سمی: مکانیالتهاب یهانیتوکایو سا یدانیاکسیآنت

صأاره نشان دادند کأه ع یابتیبا ایر ضد د لیعصاره زنجب

 دیسوپراکسأأ کاتأأاالز و یسأألول درون تیأأفعال لیأأزنجب

 (.44)دهدیم شیرا افزا دازیپراکس ونیو گلوتات سموتازید

نشأان  2292سأال  درخأود  یو همکاران در مطالعأه بایه

 بأأر شأأاخص لیأأهفتأأه مصأأرف زنجب 4دادنأأد کأأه بأأه دنبأأال 

 یهأامیآنأز تیأفعال سأتار،یو یهأامأوش یدانیاکسیآنت

بأا  مطالعأه نیأا جینتا. (44)ابدییم شیافزا یدانیاکسیآنت

همسأو  بأاالحاصأل از مطالعأات پژوهشأنران  یهأاافتهی

 یهأاسأمیمحققان اظهار داشتند که از جملأه مکان نیااست. 

بافأت  یهأایچرب کاهش ل،یمصرف زنجب یعمل احتمال

 لیأمصأرف زنجب عأالوه، بأه .(42-44)اسأتکبد و خأون 

ضأأد  یهأأامیآنأأز تیأأبأأردن فعالبأأاال   یأأاز طر احتمأأاالً

توانأد باعأ  بأاال رفأتن یمأ ،موجود در خأون یشیاکسا

حأأأذف و  جأأأهیبأأأدن و در نت یشأأأیضأأأد اکسا تیأأظرف

 سمیارگان یشیآزاد و استرس اکسا یهاکالیراد یسازپاک

 یهاکالیراد شدن باند و یآورجم  باع  لیزنجب شود.

. ودشأیمأ ونیداسأیاکس از یسلول غشا  محافظت و آزاد

 آمأأدن نییپأأا باعأأ  یداریمعنأأ صأأورت بأأه لیأأزنجب

 یهأأامیآنأأز سأأطح شیافأأزا و یچربأأ ونیداسأأیپراکس

 یدانیاکسأیآنت تیخاص کهیطوربه گردد،یم یدانیاکسیآنت

 از یگروهأ. (44)اسأت  یاسأکورب دیاسأ مشأابه لیزنجب

 یاهفتأه شأش یریأگ مکمأل کأه داشتند اظهار محققان

 شیافأزا میباع  تنظأ یورزش اتنیبه همراه تمر لیزنجب

آزاد در  یهأا کأالیو کاهش راد یدانیاکس یآنت ستمیس

 (.22،43،46)گأرددیمأ نهیزنان چأاک مبأتال بأه سأرطان سأ

 که داشتند اظهار، 2222سال  درو همکاران  کارجونایمال

 هأا،موش یکبد بافت در لیزنجب مکمل مصرف هفته چهار

 کأأردن فعأأال  یأأطر از را خأأود یشأأیاکسا ضأأد ایأأرات

 پالسأما یشیوکاهش استرس اکسا یشیضداکسا یهامیآنز

 یهأازمیمکأان از یکأی رسدیم نظر به .(47)کندیم اعمال

 توانأدیمأ لیزنجب مصرف آن  یطر از که یاحتمال عمل

 یهأایکاهش چرب شود، یشیاکسا استرس کاهش باع 

 لیأأبافأأت کبأأد و خأأون بأأه دنبأأال مصأأرف پأأودر زنجب

بأاال   یاحتماال از طر لیعالوه مصرف زنجب به .(92)باشد

موجأود در خأون  یشیضد اکسا یهامیآنز تیبردن فعال

 بأدن یشأیضأد اکسا تیأباعأ  بأاال رفأتن ظرف تواندیم

 یپاکسأأاز و حأأذف جأأهینت در و( هأأادانیاکسأأی)آنتأأ

 .(42-42)شود سمیارگان یشیاکسا استرس و هاکالیراد

عنأوان  اومتی بأهعالوه بر مکمل زنجبیل، تمرین مقأ

 اکسأیدان بأدن را در طأوالنی توانأد آنتأیی  متغیر می

نشان داد آنأزیم  مطالعههای این مدت افزایش دهد. یافته

بأر ایأر تمأرین  مأدت طوالنیدیسموتاز در  اکسید سوپر

 زیأر مطالعأاتمقاومتی افزایش یافته است که همسأو بأا 

 اسأترس کأاهش بأرای بالقوه هایمکانیزم جمله از. است

 مقاومتی تمرینات دنبالبه لیپیدی پراکسیداسیون و اکسایشی

 ناشی اکسیدانیآنتی آنزیم یتفعال یمیتنظ به فرا توانیم

 اکسایشأأی اسأأترس پاکسأأازی و عضأأالنی انقباضأأات از

در سأأال  همکأأاران و عطابأأ  کأأاکیر .(44)نمأأود اشأأاره

 مأدت بأه مقأاومتی تمرینأات کأه کردند گزارش ،2292

 موجأأب مقأأاومتی تمأأرین شأأدت از مسأأتقل هفتأأه شأأش

 .(47)گأرددمی اکسیدانیآنتی آنزیم پالسمایی سطح افزایش

 گأزارش 2222در سال اچ سی یو و همکاران در مطالعه 

 افأزایش بأا ورزشأی برنامأه هفتأه 92 اجأرای که گردید

 همأراه میانسال زناندر  ید دیسموتازسوپراکس یدارمعنی

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

 پیشأرونده مقاومتی تمرین ایر که دادند نشان مطالعه خود

 اکسأیدانی های آنتیآنزیم فعالیت و اکسایشی استرس روی

 غلظأت نکأرده، تمأرین مأردانهای قرمز خون در گلبول

 و است یافته کاهشداری طور معنی به مالون آلدئید دی

 .(42)یافت زایشاف SODاکسیدانی  آنتی آنزیم

نشأان  ،2292در سأال پارکر و همکأاران  در مطالعه

 22، 72در  یورزشأ یتشدت فعال یشکه با افزا ه شدداد
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 و همکاران حمزه محمدی     

 019      0937، اسفند  071تم، شماره شدوره بيست و ه                              مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران                                                          

 پژوهشی

 یأأأتظرف ی،مصأأأرف یژندرصأأأد حأأأداکهر اکسأأأ 922و 

بأا زمأان اسأتراحت  یسهدر مقا یولوژیکیب اکسیدانییآنت

. احتمأال (49-44)شأودیم تریشنکرده ب یندر مردان تمر

کأردن  یأتطور منظم و با رعا به یورزش یتفعال رودیم

 ینو فواصل اسأتراحت در بأ ینشدت، مدت، حجم تمر

 توانأدیمأ یهأا در هأر جلسأه نسأبت بأه جلسأه قبلأست

 یأتفعال ین،دهأد و همچنأ یشبدن را افأزا اکسیدانیآنت

 هأأاییمژن آنأأز یأأانب یشمأأنظم موجأأب افأأزا یورزشأأ

 اکسایشأیسأترس ا یزانسلول و کاهش م اکسیدانییآنت

 مأأی آزاد هأأایرادیکأأال سأأازی خنهأأی افأأزایش ایأأر بأأر

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

 2223در سأال  همکأاران و تأوان بأه مطالعأه پأاریسمأی

 هفتأه 92 کردنأد، گزارش اشاره کرد که در مطالعه خود

 فعالیأأت افأأزایش موجأأب توانأأدنمأأی مقأأاومتی تمأأرین

 عضالنی تار های سوپراکسید دیسموتاز مانند اییهآنزیم

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

سأال  درو همکاران  (Stefani)استیفانی ی حاضر مطالعه

بأه همأراه  یمقأاومت ینتمأر ،نشان دادنأد که است 2294

 کأاهش، یشیها، استرس اکسادر بافت موش یدهمکمل

در  تغییریکاتاالز  و یسموتازد یدراکسسوپ یها آنزیم و

 چنین وجود رسدمی نظر به (.43)ارندند یعضالت اسکلت

 تمرینأأات پروتکأأل در اخأأتالف بأأه مربأأوط تناقضأأاتی

 تمرینات اعمال دوره فشردگی و آزمودنی نوع مقاومتی،

 حجأم و شدت استراحتی، فواصل رعایت)عدم  مقاومتی

 نشأان مطالعه از اصلح نتایج طور کلی،به . باشد( تمرین

 همأأراه بأأه مأأنظم مقأأاومتی تمأأرین هفتأأه هشأأت کأأه داد

 سیسأتم بهبأود باعأ  توانأدمأی زنجبیأل مکمأل مصرف

 از و شأده دو نأوع دیابت به مبتال افراد در اکسیدانیآنتی

 بیمأأاری همچنأأین و ورزش از ناشأأی اکسایشأأی اسأأترس

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

 .کند جلوگیری(، آیدمی ودوج

و  زشیأتوان به اننیم مطالعه نیا یهاتیاز محدود

 یهأاو سأازه یاریأ یژگأیهأا، ویآزمأودن یروان طیشرا

خأأارا از پروتکأأل  یهأأا تیأأفعال هأأا،یآزمأأودن یکأأیژنت

 مربأأوط بأأه  یهأأا هأأا، تنأأوع و تفأأاوتیآزمأأودن نیتمأأر

ت کأه متفأاو یاجتماع تیوضعها، یآزمودن هینحوه تغذ

ی ذهنأ یریأو درگ یاسترس روان زانیباع  تفاوت در م

 ی، ولأه اسأتکه خارا از کنترل محقأ  بأود اشاره کرد

 یشأد کأه تأا کنتأرل کامأل بأر رو یحداقل امکأان سأع

 دسأت بأه جیابر اساس نتأ تی. در نهاردیانجام گ مارانیب

 نیتمأر و لیأزنجب مکمأل مأدت یطأوالن مصأرف آمده

 شیافزا را سموتازید دیاکسسوپر یسرم سطو  ،یمقاومت

 بأه یمقأاومت نأاتیتمر مدت یطوالن انجام و است، داده

 یبأأرا یتوانأأد عامأأل مأأؤیریمأأ لیأأزنجب مکمأأل همأأراه

 مأأارانیب یدانیاکسأأ یآنتأأ شأأاخص در مطلأأوب راتییأأتغ

 .باشد دو نوع ابتید
 

 سپاسگزاشی
 علأأوم دانشأأناه هیأأتغذ علأأوم مرکأأز از لهیوسأأنیبأأد

 مطالعأه یهأایآزمأودن یتمام یهمکار و رازیش یپزشک

 و تشأکر کردنأد، یهمکأار محقأ  بأا مطالعه نیا در که

 .شودیم یقدردان
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