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مقدمه

افراد مبتال به ديابت در جنتان بته بتيش از  033ميليتون نفتر

ديابت مجموعهاي از ناهنجاريهاي متابوليکي است که در

برسند که بيشتر از دو برابر تعداد سال 2999متيالدي استت.

اثر اختالل در عملکرد و ترشح انسولين ايجاد شده و منجر به

شيو ديابت نو دو در منطقه خاورميانه با ست و اين ميتزان

افزايش قند خون ميشود [ .]1ديابتت نتو دو بتيشتتر از09

در ايران  7/7درصد گزارش شتده استت [ .]1عتوار

حتاد

درصد مجموعه ديابت را در برگرفته و مربتو بته اختتال

ديابت شامل الف -کتواستيدوز ديتابتي :ايتن عارضته بتا سته

متابوليکي ازجمله چربي و کربوهيتدرا استت [ .]2در حتال

مشخصه بيوشيميايي کتتوز ،استيدوز و هايپرگليستمي متمتايز

حاضر 282 ،ميليون نفتر در سرتاستر جنتان وجتود دارد کته

مت تيشتتتود .ب -ستتتندرا هايپراستتتمو ر هيپرگليستتتميک

ديابت دارند .برآورد ميشود که تا سال  2909ميالدي ،تعتداد

) (Hayprasmular hyperglycemic syndromeکه قبالً شوک

* نويسنده مسئول ،تلفن90127092208 :
تاريخ دريافت 1002/19/29 :تاريخ پذيرش1003/0/22 :

Email: m.avandi@semnan.ac.ir

حمزه محمدي و همکاران
يا کوماي هايپراسمو ر متيناميدنتد ،عتوار

متزمن ديابتت

بنبود داده است [ .]14همانطور که در با گفته شد ،عالوه بر

بتتهطتتور عمتتده بتته دودستتته تقستتيم متتيشتتود :عتتوار

تمرين ،روش ديگر براي بيماران مبتال به ديابت ،مکمل زنجبيل

ميکروواستتکو ر ،شتتامل رتينوپتتاتي (نابينتتايي) ،نفروپتتاتي

است .امروزه استفاده از گياهان دارويي براي درمان بيماريهتا

(آسيبهاي گلومرول و دفع آلبومين) و نوروپاتي (کاهش يا از

گستتترش يافتتته استتت [ .]12زنجبي تل

دست دادن حس درد) است .عوار

(Zingier Officinal

ماکرووسکو ر ،بيمتاري

) ،Roscoeبه عنوان ادويه به صور گسترده در سراسر جنان

عروق کرونر ،سکته مغزي ،بيماري عروق محيطي است [.]4،0

به کار ميرود .براي قرنها ،اين گياه به عنوان بخش منمتي از

يکي از بنترين معيارهاي کنترل بيماري ديابت ،سنجش ستطح

طب چيني ،طب سنتي هندي و طب گياهي يوناني براي درمان

هموگلوبين گليکوزيلته در ختون متيباشتد [ .]2هموگلتوبين

زکاا ،روماتيسم ،بيمارهاي عصبي ،التناب لثه ،دندان درد ،آسم،

گليکوزيله منمترين شاخص ارزيابي کنترل قند ختون در سته

سکته مغزي ،يبوست و ديابت بهکار ميرود [ .]17،13همچنين

متاه متيباشتد و بتتا تر بتودن ايتن شتاخص از  3/2درصتتد

تاکنون هيچگونه عوار

جانبي در مصرف زنجبيتل گتزارش

نشاندهندهي بيماري ديابت است [ .]3بته طتور معمتول سته

نشده است [ .]18در نتيجه زنجبيل داراي اثترا ضتد ديتابتي

روش براي کاهش قندخون در بيماران ديابتي نو دو بته کتار

است [ .]10تاکنون چندين مطالعه در مورد تاثير مکمل زنجبيل

برده ميشود :رژيم غذايي ،ورزش و گياهان دارويي است [.]7

بر الگوي قندخون صور گرفتته استت کته نتتايج متفتاوتي

ارزش منحصر به فرد تمرينهاي ورزشي براي افراد مبتتال

داشتهاند [ .]21،29،12آريائيتان و همکتاران ،تتاثير مصترف

به ديابت نو دو ميتواند توانمند شتدن عالتال استکلتي در

طو نيمد زنجبيل بر الگوي قند خون ،مقاومت به انسولين و

برداشت گلوکز ،بدون نياز بته انستولين باشتد [ .]8ورزش بته

برخي شاخصهاي التنابي نشان دادند که زنجبيل سبب بنبتود

عنوان يکي از روشهاي درماني در بيماران مبتتال بته ديابتت

الگوي قند خون و مقاومت بته انستولين و هتمچنتين کتاهش

نو دو که باعث کاهش گلوکز خون ،هموگلوبين گليکوزيله و

پروستاگالندين  E2در بيماران ديابت نو دو ميشود [ .]21از

عوامل خطرساز بيماري قلبي– عروقي ميشتود و از ابتتال بته

آنجايي که اکثر مطالعا انجتاا شتده در زمينته هموگلتوبين

ديابت جلوگيري ميکند [ .]0اخيراً پيشنناد

گليکوزيله در ارتبا با تمرينهاي هوازي ميباشد و از طرفي

شده است که هتر دو تمترين ورزشتي ،مقتاومتي و استتقامتي

پژوهش هاي اندکي در رابطته بتا تتاثير تمترين مقتاومتي بتر

ميتوانند اثرا سودمندي از جملته کنتترل گلتوکز ختون در

هموگلوبين گليکوزيله انجاا شده است .لذا با توجه بته نتتايج

بيماران مبتال به ديابت نو دو داشته باشتند [ .]11،19تمترين

متناقض و عدا وجود مطالعا جامع در ارتبا با اثر همزمان

مقاومتي جذب گلوکز را با افزايش انتدازه تارهتاي عالتالني

تمرينا مقاومتي و مصرف زنجبيل بتر شتاخص هموگلتوبين

بنبود ميبخشد [ .]12کاستاندا و همکاران ( )2992به صتور

گليکوزيله ،مطالعه حاضر به بررسي تأثير هشت هفتته تمترين

تصادفي اثر تمرين مقاومتي بر بنبود شاخص قند خون بيماران

مقاومتي و مصرف مکمتل زنجبيتل بتر شتاخص هموگلتوبين

ديابت نو دو مسن نشان دادنتد کته هموگلتوبين گليکوزيلته

گليکوزيله بيماران ديابت نو دو طراحي و اجرا شده است.

عوار

درازمد

کاهش يافته است که احتمال ميرود از طريق بنبود ذخيتره و
استفاده از گلوکز در عالال باشد [ Dunstan .]10و همکاران

مواد و روشها

( ،)2992تمرين مقاومتي پيشرونده با شد با را بتر بنبتود

 .اين پژوهش توسط کميته اخالق دانشگاه

کنترل گلسميک بيماران مسن مبتال بته ديابتت نتو دو انجتاا

علوا پزشکي شيراز با کد /0/94/08212پ/04/ص تصويب

دادند و نشان دادند که تمرين مقاومتي با شد با  ،قند ختون

شده و در پايگتاه کارآزمتاييهتاي بتاليني ايتران بتا شتماره

و هموگلوبين گليکوزيله را در بيماران مبتتال بته ديابتت نتو

 IR.SUMS.REC.1394.178ثبت شده است.
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کومش
 .دريک کار آزمايي نيمتهتجربتي  44بيمتار

از اداره کل ن،ار بر مواد غذايي وزار بنداشتت تنيته شتد

ديابت نو دو را از طريق انجمن ديابت شنرستان شتيراز (بتر

[ .]22،18بهعالوه افرادي که در گروه تمرينا ورزشتي قترار

اساس برخي از شاخص تتودهي ) (Body mass indexبتدني

گرفتند پروتکل ورزشي زير را بته متد هشتت هفتته تحتت

( ،)BMIجنس مذکر ،گروه سني) انتخاب شدند .شترايط ورود

ن،ار پژوهشگر و همکاران در سالن بدن ستازي و پترورش

شرکتکنندگان به اين مطالعه شامل :نداشتن هر گونه عتوار

انداا انرژي در شنرستتان شتيراز انجتاا شتد .برنامته تمترين

ديابتي ،تحتت درمتان نبتودن بتا انستولين ،عتدا شترکت در

مقاومتي مورد استفاده در اين پژوهش قبالً در مطالعا ديگتر

فعالي تتهتتاي ورزش تي متتن،م ،عتتدا تغيي تر داروي ختتوراکي

به کاررفته است [ .]20،22،18،10در جلسهاي جداگانه قبل از

پايينآورنده گلوکز خون (متفورمين) ،عدا ابتال به بيماريهتاي

شرو آزمون ،پس از گزينش آزمودنيها جلسهاي بته من،تور

تنفسي ،متابوليکي قلبي -عروقي ،عدا مصرف دخانيا و عدا

آشنايي افراد با روند آزمون و محيط آزمايشگاه طراحي شد و

مصرف مکمل هاي ضد اکسايشي در مد شتش متاه قبتل از

براي اندازهگيري ترکيب بدن از روش محاسبه چين پوستتي و

شرو تحقيق باشند .آزمودنيها بهصور تصتادفي بته چنتار

با استفاده از دستگاه کاليپر چين پوستي ،مدل هارپندن ساخت

گروه ،زنجبيل (11نفر) ،دارونما (11نفر) ،تمترين مقتاومتي بتا

آمريکا ضخامت چين پوستي براي مردان از معادله جکستون-

دارونما (11نفر) و تمرين مقاومتي با مصرف زنجبيل (11نفتر)

پو ک در نواحي شکم ،سينه و نقطهي وسط ران در سته بتار

تقسيم شدند .گروهها بر اساس وضعيت جسماني ،ستن ،قتد و

پيدرپي کته ميتانگين هتر نقطته محاستبه و ثبتت شتد [.]24

شاخص تودهي بدن همگن شدند .لذا آزمودنيهاي گروههتاي

همچنين هدف اصلي اين جلسه آشتنا شتدن آزمتودنيهتا بتا

مصرف کننده زنجبيل (گروه زنجبيل و گروه تمرين مقاومتي بتا

حرکا مختلف از طريق وزنههاي آزاد و ماشينهتاي تمترين

زنجبيل) روزانه يتک گترا کپستول زنجبيتل (زينتومتا) را در

با وزنه و محيط آزمايشگاه است .در اين جلسه قد (با استفاده

دوزهاي 229ميليگرمي ،چنار وعتده (صتبح ،رنتر ،عصتر و

از قدسنج) ،وزن بدن (با استفاده از ترازوي ديجيتالي) و جنت

شب) در روز به مد هشت هفتته دريافتت کردنتد .افتراد دو

ارزيابي چربي بدن از دستگاه ترکيب بدن استفاده شتد .بعتد از

گروه ديگر (گروه دارونما و گروه تمرين مقاومتي بتا دارونمتا)

اندازهگيري ترکيب بدن و آشناسازي آزمودنيها ،حداکثر يتک

نيز قرص دارونما (روزانه يک گرا کپسول مالتو دکسترين طعم

تکرار بيشينه ) )1 RM( (One Repetition Maximumبتراي

داده شده در دوزهاي  229ميليگرمي) چنار وعده در روز بته

همه حرکا تعيين شد .گرا کردن عمومي شتامل پتنج دقيقته

مد هشت هفته دريافت کردنتد [ .]18طتول متد مصترف

دويدن يا پيادهروي سريع بر روي تردميل (با برند carition fit

کپسولهاي زنجبيل و دارونما براي همه گروه ها هشتت هفتته

مدل  cf-560sبه ترتيب با سرعت حداقل و حداکثر يتک التي

بود .پيگيري بيماران به من،تور کنتترل آنهتا از ن،تر مصترف

بيست کيلومتر در ساعت بوده است) با سترعت  7-2کيلتومتر

مربتو بته

در ساعت و انجاا حرکا کششي ،و گترا کتردن اختصاصتي

کپسولهاي زنجبيل و دارونما ،پاسخ بته ستوا

مطالعه و جلوگيري از ريزش نمونه ها ،هتر هفتته بته صتور

شامل يک نوبت ( 19تکرار) با وزنه سبک بتود .ستپس بتراي

تلفني و هر دو هفته يکبار از طريق مراجعه بيماران بته مرکتز

تعيين  ،1RMبا استتفاده از فرمتول برزيستکي ،ميتزان وزنته

انجمن ديابت شيراز جنت دريافت کپسولهاي بعدي بتراي دو

جابهجا شده و تعداد تکرار را در فرمول قرار داده و  1 RMبه

هفته آينده صور گرفت .زا به ذکر است که همه مکملها و

دست ميآيد .فرمول برزيسکي:

دارونما بته يتکبتاره در اختيتار بيمتاران قترار نمتيگرفتت.

وزنه جابجا شده )

کپسول هتاي (زينتومتا ) )(zintomaاز شترکت فترآورده هتاي

(

دارويي گياهي گل

دارو با مجوز بنداشتي IRC1228922777

)تعداد تکرار

(

حمزه محمدي و همکاران
همچنين ،از آزمتودنيهتا خواستته شتد در طتول دورهي

مورد محاسبه قرار گرفتند و در هر جلسه بار تمريني بتهدقتت

تحقيق از فعاليت شديد خودداري کنند همچنين طي ايتن دوره

کنترل شد .همچنين از کليه افراد خواستته شتود کته در طتول

از مصرف هرگونه دارو اجتناب کنند .کپسولهاي حاوي مکمل

مطالعه ،رژيم غذايي معمول خود را پيتروي کننتد و بستته بته

زنجبيل و دارونما به روش دوسوکور به آزمودنيهتا داده شتد.

گروهي در آن بودند فعاليت بدني خود را تغيير ندهند و يتا در

برنامه تمرين مقاومتي هشت هفتته (سته جلسته در هفتته) بتا

فعاليتهاي ورزشي ديگر شرکت ننمايند .بهعالوه با استفاده از

ريکاوري  48-72ساعته بين جلسا تمريني بتراي بيمتاران

پرسشنامهي تغذيهاي 24ساعته قبتل و پتس از نمونتهگيتري

ديابت نو دو بود که شد تمرينا با استفاده از يک تکترار

خوني اوليه و انتنايي و همچنين پرسشنامهي تغذيهاي هفتگي

بيشينه ( )RM1تعيين شد.

در حين اجراي مطالعه تغذيهي آزمودنيها پايش شتد تتا اثتر

 :تمرين مقتاومتي بتهصتور ايستتگاهي و

عوامل مزاحم ثبتت و حتذف شتود [ .]22،18هتمچنتين 48

دايره اي اجرا شتد .حرکتا شتامل پترس پتا ،پترس ستينه،

ساعت پس از آخرين جلسه تمرينتي ،نمونتههتاي ختون دوا

سيمکش ،پشت بازو ،باز کردن زانو با دستگاه ،حرکت پارويي،

مشابه نمونه هاي اول گرفته شد .از محتدوديتهتاي پتژوهش

جلو بازو با هتالتر و دراز و نشستت استت [.]20،22،18،10

ميتوان به انگيزش و شرايط رواني آزمودنيها ،ويژگي ارثي و

شرکتکنندگان در طي دو هفتته اول هتر ايستتگاه را در 2-0

سازههايي ژنتيکي آزمودنيها ،فعاليتهاي ختار از پروتکتل

دوره ( )setبا  12-29تکرار در شد  49تا  29درصد 1RM

تمرين آزمودنيها ،تنو و تفاو هاي مربو به نحتوه تغذيته

انجاا دادند .از هفته  0-3هر ايستگاه را سه دوره بتا 12-12

آزمودنيها ،وضعيت اجتماعي متفتاو کته باعتث تفتاو در

تکرار ،شد  29تا 72درصد  1 RMو در مد دو هفته آخر

ميزان استرس رواني و درگيري ذهنتي ،کته ختار از کنتترل

ايستگاهها را با تکرار  8-12و بتا شتد  32تتا  89درصتد

محقق بود ،ولي حداقل امکان سعي شد که تا کنترل کامتل بتر

 1RMاجتترا کردنتتد [ .]18بتتهمن،تتور اصتتل اضتتافهبتتار

روي بيماران انجاا گيرد.

 1 RMآزمودنيها در تمامي ايستگاهها هر دو هفته يتکبتار
Resistance Training
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شکل  .1برنامه تمريني پژوهش

 .ده سيسي نمونه خون (جداسازي ختون

قبل از شرو پروتکل تمرين و پس از دوازده ساعت ناشتتايي

از سرا وپالسما) از شريان دست راست همه افراد 48 ،ساعت

و  48ساعت پس از آخرين جلسته تمترين توستط تکنستين
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آزمايشگاه گرفته شد .و جنت جداسازي خون تتاا از سترا و

دادهها ،محاسبه ميانگين و انحراف معيتار از آمتار توصتيفي و

پالسما ،سانتريفيوژ نمونهها در دمتاي اتتاق بتا  0999دور در

بتتراي نرمتتال بتتودن توزي تع دادههتتاي هتتر متغي تر از آزمتتون

دقيقه به مد ده دقيقه صور گرفت .سپس نمونههاي خوني

شاپيروويلک استفاده شد.

تاا براي تجزيه و تحليل به آزمايشگاه فرستاده شد و در دماي

 :همچنين ،براي تجزيهوتحليل دادههتا

 _29درجه سانتيگراد نگنداري شد .اندازه گيري هموگلتوبين

از آزمون تي وابسته براي تغييرا متغيرها از پيشآزمتون تتا

گليکوزيله ( )Hba1cبيوسيستم با روش کروماتوگرافي تعويض

پسآزمون و تفاو بين گروههتا از تحليتل واريتانس آنتواي

Inter-

يکراهه و براي مقايسه دوبهدو گروهها از آزمون تعقيبي توکل

assay CV:7.3%؛  )Inter-assay CV:5.4%بتتا استتتفاده از

در سطح معنيداري ( )P≥9/92استفاده شد؛ و تجزيهوتحليتل

دستگاه  Dss Inglandاندازهگيتري شتد .بتهمن،تور توصتيف

آماري دادهها با استفاده از نراافزار  spssنسخه  13انجاا شد.

يون (با کيت شرکت  Biosystemبارسلوناي اسپانيا بتا

ارزیابی پیشآزمون

همه گروهها:
نمونه خونی در شرایط استراحتی و  48ساعت قبل از تمرین
از ورید چین آرنجی و همچنین ارزیابی  ، Hba1cقد،
وزن و ترکیب بدن

 8هفته مکمل زنجبیل و دارونما

 8هفته پروتکل تمرین و مکمل زنجبیل

تمرین مقاومتی با مکمل
زنجبیل

مکمل زنجبیل

تمرین مقاومتی با دارونما

دارونما

ارزیابی پسآزمون بعد از  8هفته تمرین مقاومتی و مکمل

همه گروهها:
نمونه خونی در شرایط استراحتی و  48ساعت
بعد از تمرین از ورید چین آرنجی و همچنین
ارزیابی  ، Hba1cقد ،وزن و ترکیب بدن

شکل  .2طرح تحقيق.

نتایج

در جدول  1مشخصا عمومي آزمودنيها در گتروههتاي
چنارگانه به تفکيک ارائه شده استت .اطالعتا ايتن جتدول

حمزه محمدي و همکاران
نشان ميدهد تفاو معنيداري در مقادير  ،BMIچربتي بتدن،

نسبت به گروه تمرين مقاومتي با دارونمتا تفتاو معنتيداري

قد ،وزن و سن بيماران در ابتداي پژوهش بين گروهها مشاهده

نداشت ،ولي نسبت به گروه زنجبيل و دارونما تفاو معنتيدار

نشد .در نتيجه گروهها با هم همگن بودند (جدول .)2

داشت ( .)P≥9/92همچنين گروه تمرين مقاومتي بتا دارونمتا

نتايج آزمون  tهمبسته نشان داد که ا Hba1cدر گروههتاي

نسبت به گروه هاي زنجبيل و دارونما تفاو معنتيدار داشتت

تمرين نسبت به گروه زنجبيل و دارونما تفاو معنتيدار بتود

( .)P≥9/92و همچنين گروه زنجبيل نسبت به گتروه دارونمتا

(( )P≥9/92جدول .)0

تفاو معنيدار داشت (( )P≥9/92شکل .)0

نتتتايج آزمتتون تحلي تل واري تانس ي تکراهتته در مرحلتته

پس آزمون

12

پیش آزمون

معنيدار داشت (( )P≥9/92جدول .)4

8
6

همچنين با استفاده از آزمون تعقيبتي تتوکي در جتدول 2

4

تفاو تغييرا ا Hba1cدر بين گتروههتاي مختلتف و ستطح

2

معناداري آنها نشان داده شده است.

0
دارونما

زنجبیل

تمرین مقاومتی با
دارونما

مطابق جدول  2نتايج مقايسه دوبهدو با استفاده از آزمون
توکي نشان داد ،در مرحله پسآزمون گتروه تمترين مقتاومتي

تمرین مقاومتی با
زنجبیل

شکل  .3مقایسه تغییرات سطح ا Hba1cدر گروههای مختلف

جدول  .1میانگین و انحراف معیار مربوط به ویژگيهای فردی آزمودنيها
گروه
متغیر
سن (سال)

تمرین مقاومتي با زنجبیل

تمرین مقاومتي با دارونما

دارونما

زنجبیل

N=11
M±SD

N=11
M±SD

N=11
M±SD

N=11
M±SD

96/89±5/78

91/58±1/55

95/06 ±1/95

95±1/78

قد (سانتيمتر)

181±1/50

181±5/17

186±1/73

108±3/65

وزن (کیلوگرم)

76/87±5/18

75/95±1/15

73/99±1/58

75/36±3/52

( BMIکیلوگرم بر مترمربع)

58/01±6/18

57/50±6/20

57/57±6/85

55/58±6/51

چربي بدن (درصد)

50/95±6/29

50/95±6/95

58/09±6/78

57/09±6/85

جدول  .5میانگین و انحراف معیار  Hba1cآزمودنيهای پژوهش در دو پیشآزمون وو پسآزمون
مرحله
نوع آزمون

تعداد

میانگین

انحراف معیار

گروه
تمرین مقاومتي با زنجبیل
تمرین مقاومتي با دارونما
زنجبیل
دارونما

پیش آزمون

11

5/20

6/19

پس آزمون

11

8/88

6/19

پیش آزمون

11

7/55

6/52

پس آزمون

11

8/85

6/17

پیش آزمون

11

7/07

6/57

پس آزمون

11

7/09

6/55

پیش آزمون

11

7/97

6/36

پس آزمون

11

7/05

6/35

(درصد) Hba1c

پسآزمون نشان داد ا ،Hba1cبين گروههاي پتژوهش تفتاو

10
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جدول  .3اطالعات آزمون  tهمبسته مربوط به  Hba1cدر گروههای مختلف
شاخص آماری

مرحله
گروه

t

معنيداری

اندازه اثر

تمرین مقاومتي با زنجبیل

8/71

6/661

6/75

تمرین مقاومتي با دارونما

2/81

6/661

6/07

زنجبیل

6/75

6/35

6/68

دارونما

-1/86

6/16

6/52

جدول  .2نتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به  Hba1cدر گروههای مختلف
متغیر

Hba1c

درجات آزادی

میانگین مجذورات

مجموع مجذورات

بین گروهها

7/8

3

5/56

بین گروهها

58/77

26

مجموع

30/05

23

6/05

نسبت F

2/18

سطح معناداری

6/615

جدول  .9خالصه نتایج آزمون توکي تغییرات  Hba1cدر گروههای مختلف
گروه
تمرین مقاومتي با زنجبیل

تمرین مقاومتي با دارونما
زنجبیل

گروه

اختالف میانگین

سطح معناداری

تمرین مقاومتي با دارونما

- 6/17

1/66

زنجبیل

- 6/77

6/68

دارونما

- 6/51

6/60

زنجبیل

- 6/70

6/67

دارونما

- 6/56

6/68

دارونما

- 6/63

1/66

بحث و نتيجهگيري

بيماران ديابت نو دو نشان دادند که شاخص کنترل قنتدخون

هدف از انجاا اين مطالعه ،بررسي تأثير هشت هفته تمرين

در بيماران مسن مبتال به ديابت نو دو کاهش مييابد و قدر

مقاومتي و مصرف مکمتل زنجبيتل بتر شتاخص هموگلتوبين

عالالني افزايش مييابد [ .]14کاستاندا و همکاران ( )2992به

گليکوزيله بيماران ديابت نو  2بود .يافتتههتاي ايتن مطالعته

صور تصادفي اثر تمرين مقاومتي بر بنبود شاخص قند خون

نشان داد ميزان هموگلوبين گليکوزيله به عنوان شاخص قندي

بيماران ديابتت نتو دو مستن نشتان دادنتد کته هموگلتوبين

در طو ني مد  ،به دنبال تمرين مقاومتي و مصترف طتو ني

گليکوزيله کاهش يافته است که احتمال ميرود از طريق بنبود

مد زنجبيل به طور معنتيداري در بيمتاران ديابتت نتو دو

ذخيره و استفاده از گلوکز در عالال باشد [ .]10مطالعته بتر

کاهش مييابد.

روي دادههاي ديابت انگلستان نشان ميدهد که بته ازاي يتک

نتايج اين پژوهش با يافته هاي حاصل از مطالعا برختي

درصد کاهش در هموگلوبين  ،A1Cکتاهش  02درصتدي يتا
قلبي– عروقي همراه است [ .]23عالوه بر اين ،مطالعه

از پژوهشگران همسو است .کتايوز و همکتاران ( ،)2993اثتر

عوار

متابوليکي فعاليت شديد در بيماران ديابت نو دو نشان دادنتد

بر روي دادههاي جمعيتي موسسه سرطان و تغذيه اروپا نشتان

که سطوح گلوکز خون و  Hba1cبه ترتيب  19/4درصد و 19

ميدهد که با افزايش يک درصدي هموگلوبين  ،A1Cافتزايش

درصد کاهش يافته است [ .]22دونستان و همکتاران (،)2992

 28درصدي خطر مرگ وابسته بته عوامتل خطترزاي قلبتي–

اثر تمرين مقاومتي با شد با بر شاخص کنتترل گلستميک

عروقي را تثبيت ميکنتد [ .]27مايورانتا و همکتاران ()2992

حمزه محمدي و همکاران
نشان دادند که ترکيتب تمترين مقتاومتي بتا تمترين هتوازي،

طاليي و همکاران به مد دوازده هفته بوده استت .تحقيقتا

شاخص کنترل قند و آمادگي جستماني را در بيمتاران ديابتت

نشان ميدهند که فعاليتت بتدني ،از طريتق انقبتا

نو دو بنبود بخشيده است [ .]28همچنين ،سايگل و همکاران

داراي يک نقش شبه انسوليني بوده و مقداري زيادي گلوکز را

( )2997و زانوسو و همکتاران ( )2919بيتان کردنتد تمترين

به درون سلول ميفرستد تا صرف توليد انرژي ميگتردد []04

هوازي ،تمرين مقتاومتي و ترکيتب فعاليتت ورزشتي موجتب

که احتما ً انقبا

عالالني نفوذپذيري غشاء به گلتوکز را بته

کاهش  Hba1cدر گروه تمرين (تجربي) ميشود [ .]09،20که

علت افزايش تعداد ناقتلهتاي گلتوکز در غشتاي پالستمايي

با نتايج تحقيقا تتزي يتر [ ]01و کتاف [ ]02مغتاير دارد.

( )GLUT4افزايش ميدهد .با انجاا فعاليتت ورزشتي ميتزان

سازوکار بنبود در کنترل گلستميک ( )HbA1cبعتد از تمترين

( )GLUT4در عالال تمرين کرده افزايش مييابد کته ستبب

مقاومتي نامشخص است .احتمال ميرود تغييرا در وزن بدن

بنبود عمل انسولين بر متابوليسم گلوکز متيشتود و متيتوانتد

و کل تودهي چربي دليتل بنبتود کنتترل گلستميک باشتد .در

ميزان هموگلوبين گليکوزيله را کاهش دهد [ .]02و از طرفتي

پژوهش حاضر عالوه بر تمرين مقاومتي ،مکمل زنجبيل هم به

تمرينا مقتاومتي از طريتق افتزايش تتوده عالتالني باعتث

کار برده شده است .يافتههاي اين مطالعه نشان داد کته مکمتل

برداشت بيشتر گلوکز ناشي از تحريک انستولين مربتو بته

HbA1c

بافت عالالني متيشتود .بنتابراين تمرينتا مقتاومتي باعتث

بيماران ديابت نو دو نداشته است و بنبود حاصتل ،ناشتي از

افزايش توده عالالني ميشوند ،که اين احتمال وجود دارد کته

تمرين مقاومتي بوده است .که همسو بتا پتژوهش زيتر استت.

تاثير معناداري در طو نيمد بر ميزان هموگلوبين گليکوزيله

محلوجي و همکاران ( )2910نشان دادند که مصترف دو گترا

داشته باشند [.]02

زنجبيل در طو نيمد

(هشتت هفتته) تتاثيري بتر

عالتالني

زنجبيل در روز به مد دو ماه تاثيري بتر ميتزان قنتد ختون

يافتههاي ايتن مطالعته نشتان داد کته مکمتل زنجبيتل در

ناشتا و هموگلوبين  A1Cندارد ولي ميتواند انستولين سترا و

طو ني مد (هشت هفته) تاثيري بر هموگلتوبين گليکوزيلته

شاخص  HOMAرا کاهش دهتد [ .]12هتمچنتين بورديتا و

بيماران ديابت نو دو نداشته است و بنبود حاصتل ،ناشتي از

همکاران ،با مصرف مکمتل زنجبيتل تغييتر معنتيداري را در

تمرين مقاومتي بوده است .بنابراين تمرينا مقاومتي توانستته

ميزان قندخون افراد سالم و بيماران مبتتال بته بيمتاري عتروق

تاثيرا مثبتي بر هموگلوبين گليکوزيله داشته باشد و شاخص

کرونري قلب با يا بدون ديابت نو دو مشاهده نکردنتد [.]29

هموگلوبين گليکوزيله در هشت هفته کاهش يافتته استت .بتر

علت عدا تغيير هموگلوبين  A1Cدر مطالعه حاضتر ،احتمتا ً

اساس نتايج حاصل از پژوهش ميتتوان گفتت کته تمرينتا

کوتاه بودن طول مد مطالعه و کم بودن دوز مصترفي مکمتل

مقاومتي بر کاهش هموگلوبين گليکوزيله مردان مبتال به ديابت

زنجبيل است که امکان تغييرا معنيداري اين متغير را ستلب

نو دو موثر ميباشد و ميتوان از تمرين مقتاومتي بته عنتوان

نموده است .که پژوهش زير مغاير دارد .طاليي و همکتاران

يک مکمل در کنار دارو و هتمچنتين يتک عامتل پيشتگيري

( )2912نشان دادند که مصرف روزانه سه گرا پودر زنجبيل به

استفاده نمود.

مد هشت هفته بر روي  81بيمار مبتال بته ديابتت نتو دو،
سبب کاهش قنتدخون ناشتتا و هموگلتوبين  A1Cشتد [.]00

تشكر و قدردانی

علت تغيير هموگلوبين  A1Cو قند ختون ناشتتا در پتژوهش

بدين وسيله از مرکز علوا تغذيه دانشتگاه علتوا پزشتکي

طاليي و همکاران ،احتما ً به دليل دوز مصرفي و طتو نيتتر

شيراز و همکاري تمامي آزمودنيهاي تحقيق که در اين مطالعه

بودن نسبت به پژوهش حاضر که در پژوهش حاضتر مصترف

با محقق همکاري کرده ،تشکر و قدرداني ميشود.

مکمل زنجبيل به مد هشتت هفتته بتوده ولتي در پتژوهش
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Introduction: The aim of this study was to determine the effect of eight weeks resistance training and
ginger consumption on Glycosylated hemoglobin index in type 2 diabetic.
Materials and Methods: For this purpose in a semi-experimental design with double-blind, 44 type 2
diabetic patients (Fasting glucose ≥126mg.dl 40-60) (with average height 169.92±7.20 cm, weight
82.41±6.34 Kg, age 53.49±7.01 years and BMI 28.57±2.07 m2), randomly divided into four groups: ginger
rhizome, resistance training plus placebo consumption, resistance training plus ginger rhizome and placebo.
The subjects in Group GI+RT and GI received 1 gram of ginger capsule a day (zintoma) for eight weeks.
Subjects of resistance training groups also carried out a progressive resistance protocol with 65 to 80
percent of 1RM for 8 weeks (Three times a week). Before and 48 hours after eight weeks of training,
assessment of height, weight, body fat and BMI were taken. Glycosylated hemoglobin (Hba1c) Biosystems
using ion-exchange chromatography using Dss Ingland was measured.
Results: Glycosylated hemoglobin index and body fat after eight weeks of resistance training and
Ginger supplementation in training groups had a significant difference, but the change was not observed in
groups of ginger and placebo (p≥0.05).
Conclusion: Finally on the basis of obtained results, the long-term consumption of ginger and resistance
training can be an effective factor for favorable changes Glucose index type II diabetic patients in a longterm process.
Keywords: Resistant training, Glycosylated hemoglobin, Ginger, Type 2 diabetes.
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