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 مقدمه
است کهه در   يکيمتابول يها ياز ناهنجار يا مجموعه ابتيد

و منجهر بهه    جادشدهيا نياثر اختالل در عملکرد و ترشح انسول
نوع دو در منطقهه   ابتيد وعي. ش[2,1] شود يقندخون م شيافزا
درصههد  7/7 رانيههدر ا زانيههم نيههباالسههت و ا انهههيخاورم
 03از سهن   زديه نهوع دو در   ابهت يد وعيشده است. شه  گزارش
 وعيش نياست که باالتر شده يابيدرصد ارز 2/11به باال  يسالگ
  اختالل در سوخت کي 2نوع  ابتي. د[1]است  رانيدر ا ابتيد

و قنهد   شود يقند خون مشخص م شياوساز بدن است که با افز
کهه بها    يشه ياسهتر  اکسا  شيمنجر به افزا مدت يخون طوالن
 [.0]همراه است  ابتيعوارض د
–ژنيفعال اکس يها گونه ديتول نيتوازون ب يعيطب طيشرا در

در افههراد سههالو ودههود دارد.  يشههيو دفههاع اداکسا تههرو نين
اعه   شهده و ب  جهاد يا يشه يعدم توازون, فشار اکسا يدرصورت

غشها   ,يا هسته يدهايمانند اس يستيز يها ماکرومولکول بيآس
 تيه و در نها يداخل و خارج سلول يها نيو پروتئ يديپيفسفول
 ,يعروق–يقلب يها يماريبمختلف ) يا استحاله يها يماريبروز ب
و...(  ديه , آب مروارنسونيپارک مر,يها, آلزا سرطان ,يقند ابتيد
 بيدر آسه  ينقش مهم يشيا. استر  اکس[5,1] شود يم يريو پ
و سهطح قنهد خهون بهاال      کند يم فايقند خون ا از يناش يسلول
 رغهو  ي. عل[6]کند  کيآزاد را تحر يها کاليراد ديتول تواند يم
منظو و با شهدت متوسهط از    يورزش تيشرکت در فعال که  نيا
بهدن بهه کهاهش     يدانياکسه  يدفهاع آنته   تيظرف شيافزا قيطر

 ي. برخ[8,7] انجامد يسالو م يها يدر آزمودن يشياکسا  استر 
 ديه را بهر تول  يمقهاومت   يورزشه  تيه فعال رياز مطالعات هو تاث

. با [9]اند  گزارش کرده يشياداکسا ستويآزاد و س يها کاليراد
 يدانياکسه  يدفهاع آنته   شيافهزا  يمطالعات متعهدد  که نيودود ا
را متعاقهب   ژنيفعهال اکسه   يهها  گونهه  ديزاد و کاهش تول درون

*m.avandi@semnan.ac.ir
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در ارتباط بها   ياند, اطالعات محدود نشان داده يهواز تنايتمر
 اردودهود د  يشه يبر استر  اکسا يمقاومت ناتيتمر يها تيمز
[11,13.] 

 هيتوصه  يورزشه  تيه از فعال يدزئ ,يمقاومت نيتمر امروزه
است  يابتيد مارانيبه ب کايآمر ابتيو دشده توسط انجمن قلب 

فشههار  در کههاهش يمقههاومت نههاتيتمر ي. اثرگههرار[10,12]
نوع دو گزارش شده اسهت   ابتيافراد چاق مبتال به د يشياکسا
 نينسولبه ا تيحساس شي( افزا2336و همکاران ) يبي. شا[11]
در  يدرصهد  16و  15کهاهش   نسهون يمبتالبهه پارک  مارانيدر ب
را متعاقهب هشهت هفتهه     دازيپراکسه  درو نيو ه  MDAغلظت
و همکهاران   بکرعطاي. کاک[15]اند  نشان داده يمقاومت ناتيتمر
مختلههف  يمقههاومت ني(, اثههر شههش هفتههه شههدت تمههر 2313)
 يهها  بهر شهاخص  با شدت و قهدرت بها شهدت(     يپرتروفي)ها
 فهاکتور مردان دوان سهالو نشهان دادنهد کهه      يشياکسا تر اس

MDA  و  يمه ي. رح[16]اسهت   افتهي  کاهش يدار يطور معن به
 )سهه  يمقهاومت  نيهفته تمر 12( نشان داد که 2336همکاران )

وزن   مختلهف در مهردان ااهافه    يهها  دلسه در هفته( با شدت
تهوده بهدون    شيو افهزا  ي)کاهش چرب يبدن بيباع  بهبود ترک

انهد کهه    گهزارش داده  قهات يتحق ي. برخه [17] شهود  ي( ميربچ
هورمهون تستوسهترون کهه     زانيه م شيبا افزا يمقاومت ناتيتمر

 دشهو  يبهدن مه   ياست, باع  کاهش چربه  کيآنابول يهورمون
 دهنهد  ينشهان مه   نيشه يمطالعات پ يبرخ جينتا ياز طرف .[18]

 يدانياکسه  يآنته  يهها  و اسهتفاده از مکمهل   يا هيه مداخالت تغر
محافظهت در برابهر    يمناسهب بهرا   يکارها از راه يکي تواند يم

 [.19]باشد  يورزش تياز فعال يناش يشياستر  اکسا
 هها   يمهار يدرمهان ب  يبرا ييدارو اهانياستفاده از گ امروزه
 zingier officinal)ليهه. زنجب[23]اسههت  افتهههيرش گسههت

Roscoe)به صورت گسترده در سراسر دههان   هي, به عنوان ادو
از  يبه عنوان بخهش مهمه   اهيگ نيها, ا قرن ي. برارود يبه کار م
درمهان   يبرا يوناني ياهيو طب گ يهند يطب سنت ,ينيطب چ

رد, آسو, التهاب لثه, دندان د ,يعصب يهايماريب سو,يزکام, رومات
. [22,21]اسهت   رفتهه  يکار م  هب ابتيو د بوستي ,يسکته مغز

 بهات يودود ترک ليبه دل لياند که زنجب نشان داده رياخ قاتيتحق
 يمختلف ييها اثرات دارو و شوگائول ها نجروليمختلف شامل د
 ليه زنجبدر  زيه ن يدانياکس يآنت بيترک 13از  شيدارد. تاکنون ب

عهوارض   گونهه  چيتاکنون ه نيچن . هو[20]شده است  ييشناسا
. کوتها و  [11]گهزارش نشهده اسهت     ليدر مصرف زنجب يدانب

بهر   ليه مهاه مصهرف پهودر زنجب    کي( اثرات 2338همکاران )
ها نشان  موش يشياد اکسا يها ويو آنز يديپيل ونيداسيپراکس

 ويت آنهز يه در فعال يدار يمعنه  شيباع  افهزا  ليدادند که زنجب
 ديه آلدئ يد در مهالون  يدار يش معنه و کاه سموتازيدديسوپراکس

با گهروه کنتهرل شهد     سهيدر مقا ليشده با زنجب ماريت يها موش
. [21]اسهت   يابتيه اثهرات اهد د   يدارا ليزنجب جهي. در نت[5]

و مصهرف   يمقهاومت  ني( ده هفته تمر1093آتشک و همکاران )
شههاخص   رد يدار يباعهه  بهبههود معنهه   ل,يههمکمههل زنجب

مهردان چهاق    نيومهت بهه انسهول   و مقا يديه پيل ونيداسه يپراکس
مردان چهاق   ي(, بر رو2313. آتشک و همکاران )[13]شود يم

گرم در ده هفته بهه   کي زانيبه م لينشان دادند که مصرف زنجب
بهر وزن بهدن و    يريتأث ,يورزش ناتيو بدون انجام تمر ييتنها

بهدن, تهوده    يچربه  ددرص که يندارد, درحال يشاخص توده بدن
در گهروه   يدار يطور معن ر به دور باسن بهنسبت دور کم ,يچرب
. [25]مشاهده شهد   لينسبت به گروه کنترل و گروه زنجب نيتمر
آتشک و همکهاران, مطالعهات انهدر در     قيوده به تحقت لرا با

 ليو مصرف مکمل زنجب يمقاومت ناتيزمان تمر ارتباط با اثر هو
بدن, مطالعه حااهر   بيو ترک يشيسااستر  اک يها بر شاخص

و مصهرف مکمهل    يمقهاومت  نيهشت هفته تمر ريتأث يبررس به
 ابتيد مارانيبدن ب بيو ترک ديآلدئ يد بر شاخص مالون ليزنجب

 .نوع دو پرداخته است
 

 هامواد و روش
 ياخهالق دانشهگاه علهوم پزشهک     تهيپژوهش توسط کم نيا
شهده و در   بي/ص تصهو 91/پ/08515/31/9با کهد   رازيش
بههها شهههماره   رانيههها ينيبهههال يهههها ييکارآزمههها گهههاهيپا

IR.SUMS.REC.1394.178 کههار  کيههثبههت شههده اسههت. در
انجمهن   قينوع دو را از طر ابتيد ماريب 11 يتجرب مهين ييآزما
, BMIيهها  از شاخص ياسا  برخ ر)ب رازيشهرستان ش ابتيد

 ورود شهرکت  طي( انتخاب شهدند. شهرا  يدنس مرکر, گروه سن
 ,يابتيه نه عوارض د: نداشتن هرگومطالعه شامل نيکنندگان به ا 

 يهها  تيه عهدم شهرکت در فعال   ن,يتحت درمان نبودن با انسهول 
آورنهده گلهوکز    نييپها  يخوراک يدارو رييمنظو, عدم تغ يورزش

 يکيمتهابول  ,يتنفسه  يها يماريابتال به ب عدم(, نيخون )متفورم
 يها و عدم مصرف مکمل اتيعدم مصرف دخان ,يعروق  -يقلب

باشهند.   قيه بل از شروع تحقدر مدت شش ماه ق يشياد اکسا
نفهر(,  11) ليبه چهار گروه, زنجب يصورت تصادف به ها يآزمودن
 نينفهر( و تمهر  11با دارونما ) يمقاومت نينفر(, تمر11دارونما )
هها بهر    شدند. گهروه  وينفر( تقس11) ليبا مصرف زنجب يمقاومت

بدن همگن  ي سن, قد و شاخص توده ,يدسمان تياسا  واع
)گهروه   ليه کننده زنجب مصرف يها گروه يها يشدند. لرا آزمودن

گهرم   کيه ( روزانهه  ليه با زنجب يمقاومت نيو گروه تمر ليزنجب
چههار   ,يگرم يليم253 ي( را در دوزهانتوماي)ز ليکپسول زنجب

وعده )صبح, ظهر, عصر و شب( در روز به مهدت هشهت هفتهه    
)گهروه دارونمها و گهروه     گهر يکردند. افراد دو گهروه د  افتيدر
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 سيد محسن آونديو  حمزه محمدي                                  

 

 

گهرم   کيقرص دارونما )روزانه  زيبا دارونما( ن يمقاومت نيتمر
 253 يشههده در دوزههها طعههو داده نيکپسههول مههالتو دکسههتر 

 افهت ي( چهار وعده در روز به مدت هشهت هفتهه در  يگرم يليم
 يو دارونمها بهرا   ليزنجب يها کردند. طول مدت مصرف کپسول

 به منظهور کنتهرل   مارانيب يريگيها هشت هفته بود. پ همه گروه
و دارونمها, پاسهب بهه     ليزنجب يها ها از نظر مصرف کپسول آن

هها, ههر    نمونه زشياز ر يريسواالت مربوط به مطالعه و دلوگ
مرادعهه   قيه از طر بهار  کي هفتهو هر دو  يهفته به صورت تلفن

 يهها  کپسول افتيدهت در رازيش ابتيبه مرکز انجمن د مارانيب
به ذکر است کهه   صورت گرفت. الزم ندهيدو هفته آ يبرا يبعد

قهرار   مهاران يب اريه در اخت بهاره   کيها و دارونما به  همه مکمل
 ييدارو يها ( از شرکت فرآوردهنتوماي)ز يها گرفت. کپسول ينم
از اداره  1228322777IRC يدارو با مجوز بهداشت لگ ياهيگ

. [11,13]شهد   هيه وزارت بهداشت ته ييکل نظارت بر مواد غرا
قهرار گرفتنهد    يورزشه  نهات يگهروه تمر که در  يعالوه افراد به

را به مهدت هشهت هفتهه تحهت نظهارت       ريز يپروتکل ورزش
 يو پرورش اندام انر  يساز پژوهشگر و همکاران در سالن بدن

مهورد   يمقهاومت  نيانجام شهد. برنامهه تمهر    رازيدر شهرستان ش
رفته است  کار به گريپژوهش قبالً در مطالعات د نياستفاده در ا

دداگانه قبل از شروع آزمهون,   يا . در دلسه[26,11,13-28]
افهراد بها    ييمنظور آشنا به يا دلسه ها يآزمودن نشيپس از گز

 يريه گ اندازه يشد برا يطراح شگاهيآزما طيروند آزمون و مح
مهدل هارپنهدن    پرسهنج يبدن با اسهتفاده از دسهتگاه کال   بيترک

مهردان از معادلهه    يبهرا  يپوست نيو اخامت چ کايساخت آمر
وسط ران در سه  ي و نقطه نهيشکو, س يپوالکدرنواح–سوندک
. [29]هر نقطهه محاسهبه و ثبهت شهد      نيانگيکه م يدرپ يبار پ
بها   هها  يشهدن آزمهودن   آشهنا دلسهه   نيا يهدف اصل نيچن هو

بها   نيتمر يها نيآزاد و ماش يها وزنه قيحرکات مختلف از طر
فاده از دلسه قد )با اسهت  نياست. در ا شگاهيآزما طيوزنه و مح

( و دههت  يتهال يجيد يسنج(, وزن بدن )با اسهتفاده از تهرازو   قد
بدن اسهتفاده شهد. بعهد از     بيبدن از دستگاه ترک يچرب يابيارز
 يبهرا  1RMهها,  يآزمهودن  يبدن و آشناساز بيترک يريگ اندازه

 قهه يشهامل پهنج دق   يشد. گرم کردن عمهوم  نييهمه حرکات تع
 carition fit)با برنهد   ليتردم يبر رو عيسر يرو ادهيپ اي دنيدو
 ياله  کيه با سرعت حداقل و حهداکثر   بيبه ترت cf-560sمدل 
 لومتريک 7-5( با سرعت با سرعت در ساعت بود لومتريک ستيب

 يو گهرم کهردن اختصاصه    ,يدر ساعت و انجام حرکات کششه 
 يتکرار( با وزنه سبک بهود. سهپس بهرا    13نوبت ) کيشامل 
دا  هوزنه داب زانيم ,يسکيفرمول برز, با استفاده از 1RMنييتع

بهه دسهت    1RMشده و تعداد تکرار را در فرمهول قهرارداده و   
 :يسکي. فرمول برزديآ يم

    

جابجاوزنه شده(  )

(تعداد تکرار       )       
 

 

 قيتحق ي خواسته شد در طول دوره ها ياز آزمودن ن,يچن هو
دوره از  نيه ا يطه  نيچنه  کننهد ههو   يخوددار ديشد تياز فعال

مکمهل   يحهاو  يهها  مصرف هرگونه دارو ادتناب کنند. کپسول
داده شهد.   ها يکور به آزمودن سو و دارونما به روش دو ليزنجب

 اهشهت هفتهه )سهه دلسهه در هفتهه( به       يمقاومت نيبرنامه تمر
 مهاران يب يبهرا  ينه يدلسات تمر نيساعته ب 18-72 يکاورير
تکهرار   کيه تفاده از با اس ناتيبود که شدت تمر نوع دو ابتيد
 يسهتگاه يصورت ا به يمقاومت نيشد. تمر نيي( تع1RM) نهيشيب

 نه,يادرا شد. حرکهات شهامل پهر  پها, پهر  سه       يا رهيو دا
 ,ييپهارو  کتپشت بازو, باز کردن زانو با دستگاه, حر کش, ويس

.  [27,26,11,13]و بها ههالتر و دراز و نشسهت اسهت     دلو باز
 2-0را در  سهتگاه ياول ههر ا دو هفتهه   يکنندگان در طه  شرکت
 1RMدرصهد   53تا  13تکرار درشدت  15-23( با setدوره )

 12-15را سهه دوره بها    ستگاهيهر ا 0-6انجام دادند. از هفته 
مدت دو هفتهه آخهر    درو  1RMدرصد 75تا  53 تکرار, شدت

 1RMدرصد  83تا  65و با شدت  8-12را با تکرار  ها ستگاهيا
 يدر تمام ها يآزمودن 1RMبار اصل ااافهمنظور  ا کردند. بهادر
موردمحاسبه قرار گرفتند و در هر  بار کيهر دو هفته  ها ستگاهيا

افهراد   هيه از کل نيچنه  دقت کنترل شهد. ههو   به ينيدلسه بار تمر
معمهول خهود را    ييغرا ويکه در طول مطالعه, ر  ودخواسته ش

خود را  يبدن تيدر آن بودند فعال يکنند و بسته به گروه يرويپ
. نهد يشهرکت ننما  گريد يورزش يها تيدر فعال ايندهند و  رييتغ
سهاعته قبهل و   21 يا هيه تغر ي نامه عالوه با استفاده از پرسش به

 نيچنهه هههوو  ييو انتههها هيههاول يخههون يريههگ پههس از نمونههه
 ي هيه مطالعهه تغر  يادرا نيدر ح يهفتگ يا هيتغر ي نامه پرسش
مزاحو ثبت و حهرف شهود   اثر عوامل  شد تا شيپا ها يآزمودن
دلسههه  نيسههاعت پههس از آخههر 18 نيچنهه . هههو[03,11,13]
اول گرفته شد. از  يها خون دوم مشابه نمونه يها نمونه ,ينيتمر

 يروانه  طيشهرا و  زشيه بهه انگ  توان يپژوهش م يها تيمحدود
 هها,  يآزمهودن  يکه ي نت ييهها  و سهازه  يارث يژگيو ها,يآزمودن
تنهوع و   هها,  يآزمهودن  نيرخهارج از پروتکهل تمه    يها تيفعال
 يادتماع تيواع ها, يآزمودن هيمربوط به نحوه تغر يها تفاوت

 يريه و درگ ياسهتر  روانه   زانيمتفاوت که باع  تفاوت در م
 يحداقل امکهان سهع   يکه خارج از کنترل محقق بود, ول ,يذهن

 .رديانجام گ مارانيب يشد که تا کنترل کامل بر رو
و مصهرف مکمهل    يقهاومت م نهات يتمر ريتهأث  يبررس يبرا
( بهه عنهوان   MDA) ديه آلدئ يد غلظهت مهالون   زانيبر م ليزنجب

 و قبهل  سهاعت  18 – 72 يديپيل ونيداسيپراکس يشاخص اصل
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از  يخهون  يها نمونه ها يپروتکل, از تمام آزمودن يادرا از سپ
در حالت ناشتا گرفتهه شهد. سهپس بهه      يآرنج شيپ ديمحل ور
با اسهتفاده از روش   يرمس ديآلدئ يد مالون زانيسنجش م ورمنظ

 تيههو بهها ک کيههوريتيوباربيت ديو آزمههون اسهه ياسههپکتوفتومتر
 راتييه تغ بيساخت کشهور آلمهان و اهر    ZellBioمخصوص 
اسهت   µM 1/3 تيو با درده حساسه  6/7% ها يدرون آزمودن
 state fax( و به کمهک دسهتگاه   µM 53-87/3يني)دامنه تخم
دهت اکيکشور سازنده آمر AWARENES شرکت  2133مدل
هها,   داده فيمنظور توصه  انجام شد. به يسرم يها نمونه يابيارز
نرمال  يو برا يفياز آمار توص اريو انحراف مع نيانگيم همحاسب
اسهتفاده   لکيرووياز آزمون شهاپ  ريهر متغ يها داده عيبودن توز
وابسهته   يته  ونها از آزم داده ليوتحل هيتجز يبرا ن,يچن شد. هو
 نيآزمون و تفاوت ب تا پس آزمون شياز پ رهايمتغ راتييتغ يبرا

دو  دوبه سهيمقا يو برا راهه کييآنوا انسيوار ليها از تحل گروه
( P≤35/3) يدار يتوکل در سطح معنه  يبيها از آزمون تعق گروه

هها بها اسهتفاده از     داده يآمهار  ليه تحل و  هياستفاده شد؛ و تجز
 انجام شد. 16نسخه  spssافزار  نرم

 رینی پژوهشبرنامه تم .1شکل 
Resistance Training 

1 Leg Press 2 Chestpress 3 Lat pull 4 
Triceps 

pushdown 

    

5 
Knee 

Extension 
6 Row seated 7 biceps curl 8 

Abdominal 

crunch 

    

 

 
 . طرح تحقیق2شکل 

 

 آزمون ارزیابی پیش

 

 ها:همه گروه
ساعت قبل از تمرین از  84نمونه خونی در شرایط استراحتی و 

، قد، وزن و MDAورید چین آرنجی و همچنین ارزیابی 
 ترکیب بدن 

 

 

 ها:همه گروه
ساعت  84نمونه خونی در شرایط استراحتی و 

ز ورید چین آرنجی و همچنین بعد از تمرین ا
 ، قد، وزن و ترکیب بدنMDAارزیابی 

 

 هفته تمرین مقاومتی و مکمل 8آزمون بعد از  ارزیابی پس

 

 تمرین مقاومتی با مکمل زنجبیل دارونما مکمل زنجبیل

 
 تمرین مقاومتی با دارونما

 هفته مکمل زنجبیل و دارونما 8

 

 یلهفته پروتکل تمرین و مکمل زنجب 8
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 نتايج
 يهها  در گهروه  ها يآزمودن يمشخصات عموم 1در ددول 
ددول نشان  نيشده است. اطالعات ا هيارا کيچهارگانه به تفک

بدن, قد, وزن  ي, چربBMIريدر مقاد يدار يتفاوت معن دهد يم
ها مشاهده نشهد. در   گروه نيپژوهش ب يدر ابتدا مارانيو سن ب
 ها با هو همگن بودند. گروه جهينت

هها   همه گروه  در MDAبسته نشان داد که  هو tآزمون  جينتا
آزمهون تفهاوت    تها پهس   آزمهون  شيدز گروه دارونمها, از په   به
 نيو تمر ليبا زنجب يمقاومت نيتمر يها دارد. و گروه يدار يمعن

بهه متوسهط و گهروه     کيه با دارونما با اندازه اثهر نزد  يمقاومت
دارونما با اندازه اثر  روهو گ اديبا اندازه اثر متوسط تا ز ليزنجب
 کوچک است. يليخ

آزمون  در مرحله پس راهه کي انسيوار ليآزمون تحل جينتا
در  يدار يپهژوهش تفهاوت معنه    يهها  گهروه  نينشان داد که به 

MDA در  يتهوک  يبيبا استفاده از آزمون تعق نيچن شد. هو دهيد
مختلف  يها گروه نيدر ب MDAراتييتفاوت سطح تغ 0ددول 

 شده است. ها نشان داده آن يدار يو سطح معن
 يهها  سهيمقا جيمشخص است نتا 1که در ددول  طور همان
ها نسبت به هو, تفاوت معنادار بود  در همه گروه MDAدو  دوبه
(35/3≥P.) 

 نيتمهر  يها گروه BMIبسته نشان داد که  هو tآزمون  جينتا
و دارونمها تفهاوت معنهادار بهود      ليه زنجب يهها  نسبت به گروه

(35/3≥Pول ,)يBMI روه دارونمها  نسهبت بهه گه    ليگروه زنجب
 (.2( )ددول P≥35/3) تفاوت معنادار نبود

آزمهون   در مرحله پس راهه کيانسيوار ليآزمون تحل جينتا
در  يدار يپهژوهش تفهاوت معنه    يهها  گهروه  نينشان داد که به 

BMIدهيد ( 35/3شد≥Pهو.) يبه يبا استفاده از آزمون تعق نيچن 
 يهها  گهروه  نيدر به  BMIراتييه , تفهاوت تغ 1در ددول  يتوک

 .ستشده ا  ها نشان داده آن يدار يمختلف و سطح معن
بها اسهتفاده از    BMIدو  دوبه سهيمقا جي, نتا1ددول  مطابق
 نيآزمهون, گهروه تمهر    نشان داد در مرحلهه پهس   يآزمون توک
و دارونما تفاوت  ليزنجب يها نسبت به گروه ليبا زنجب يمقاومت

نسهبت   ليه نجببا ز يمقاومت نيتمر ي(, ولP≤35/3معنادار بود )
. و (P≥35/3نبهود)  عنهادار با دارونما م يمقاومت نيبه گروه تمر

و  ليزنجب يها با دارونما نسبت به گروه يمقاومت نيتمر نيچن هو
نسهبت بهه گهروه     ليگروه زنجب يدارونما تفاوت معنادار بود. ول

 (.P≥35/3دارونما معنادار نبود)

بدن )درصهد( در   يچرب بسته نشان داد که هو tآزمون  جينتا
, از  و دارونمها  ليه زنجب يهها  نسبت بهه گهروه   نيتمر يها گروه
 (.P≤35/3دارند ) يدار يآزمون تفاوت معن تا پس آزمون شيپ

آزمون  در مرحله پس راهه کي انسيوار ليآزمون تحل جينتا
در درصد  يدار يپژوهش تفاوت معن يها گروه نينشان داد که ب

 (.P≤35/3) شد دهيد يچرب
 7در دهدول   يتهوک  يبه يبا استفاده از آزمهون تعق  نيچن هو

مختلهف و   يها گروه نيدر ب يدرصد چرب راتييتفاوت سطح تغ
 شده است.  ها نشان داده آن يدار يسطح معن
 يهها  سهيمقا جيمشخص است نتا 7که در ددول  طور همان
 يدار يتفاوت معنه  گريدکيپژوهش با  يها گروه سهيدو مقا دوبه
 نشان داد. يرصد چربدر د

 
 ها هاي فردي آزمودنی میانگین و انحراف معیار مربوط به ویژگی .1جدول 

 گروه زنجبیل با مقاومتی تمرین دارونما با مقاومتی تمرین زنجبیل دارونما

 N=11 N=11 N=11 N=11 متغیر
M±SD M±SD M±SD M±SD 

 (سال) سن 78/2±89/96 55/1±28/91 06/92 95/1± 78/1±95

 (متر سانتی) قد 50/1±181 17/2±181 73/1±186 65/3±108

 (کیلوگرم) وزن 18/2±87/76 12/1±95/72 28/1±99/73 22/3±36/72

51/6±28/25 82/6±57/27 20/6±20/27 18/6±01/28 BMI (مربع متر بر کیلوگرم) 

 (درصد) بدن چربی 29/6±92/20 95/6±92/20 78/6±09/28 82/6±09/27

 

 هاي مختلف در گروه MDAهمبسته مربوط به  tآزمون اطالعات  . 2جدول 

  شاخص آماري مرحله

 اندازه اثر داري سطح معنی t گروه

 27/6 620/6 81/2 تمرین مقاومتی با زنجبیل

 20/6 62/6 71/2 تمرین مقاومتی با دارونما

 09/6 663/6 11/2 زنجبیل

 65/6 379/6 -51/6 دارونما
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 هاي مختلف در گروه MDAل واریانس مربوط به نتایج آزمون تحلی . 3جدول  

 يدار یمعن سطح F نسبت مجذورات میانگین آزادي درجات مجذورات مجموع متغیر

MDA 

 0/8 3 98/998 ها گروه بین

 99/53 32 13/1592 گروه درون 632/6 23/3

  38 816/2911 مجموع

 

 هاي مختلف در گروه MDAتغییرات سطوح  توکیخالصه نتایج آزمون  . 2جدول 

 یدار یمعن سطح میانگین اختالف گروه گروه

 زنجبیل با مقاومتی تمرین

 661/6 -19/2 دارونما با مقاومتی تمرین

 661/6 -18/2 زنجبیل

 661/6 -50/16 دارونما

 دارونما با مقاومتی تمرین
 661/6 -62/6 زنجبیل

 621/6 -76/0 دارونما

 622/6 -86/0 دارونما زنجبیل

 

 هاي مختلف در گروه BMIهمبسته مربوط به  tاطالعات آزمون  . 9جدول 

  شاخص آماري مرحله

 اندازه اثر داري معنی t گروه

 79/6 661/6 0/38 تمرین مقاومتی با زنجبیل

 75/6 661/6 20/5 تمرین مقاومتی با دارونما

 60/6 29/6 88/6 زنجبیل

 661/6 52/6 -1/6 دارونما

 

 هاي مختلف در گروه BMIایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به نت . 0جدول 

 يدار یمعنسطح  Fنسبت  میانگین مجذورات درجات آزادي مجموع مجذورات متغیر

BMI 

 92/20 3 02/85 ها بین گروه

 01/3 39 01/120 ها درون گروه 661/6 33/8

  37 20/260 مجموع

 

 هاي مختلف در گروهBMIتغییرات  توکیخالصه نتایج آزمون  . 8جدول 

 يدار یمعنسطح  اختالف میانگین گروه گروه

 تمرین مقاومتی با زنجبیل

 66/1 633/6 تمرین مقاومتی با دارونما

 636/6 -03/2 زنجبیل

 61/6 -61/3 دارونما

 تمرین مقاومتی با دارونما
 612/6 -00/2 زنجبیل

 662/6 -69/3 دارونما

 50/6 -37/6 دارونما یلزنجب

 

 هاي مختلف همبسته مربوط به سطح درصد چربی بدن در گروه tاطالعات آزمون  .  7جدول 

 شاخص آماري مرحله

 اندازه اثر داري معنی t گروه

 71/6 661/6 29/9 تمرین مقاومتی با زنجبیل

 88/6 661/6 78/9 تمرین مقاومتی با دارونما

 26/6 610/6 92/1 زنجبیل

 669/6 73/6 22/6 دارونما

 

 هاي مختلف در گروهسطح درصد چربی نتایج آزمون تحلیل واریانس مربوط به  . 5جدول 

 يدار یمعنسطح  Fنسبت  میانگین مجذورات درجات آزادي مجموع مجذورات متغیر

 چربی بدن

 )درصد(

 82/112 3 182/322 ها بین گروه

 36/3 39 279/119 ها درون گروه 661/6 88/32

  37 907/295 مجموع
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 آزمون سطوح درصد چربی هاي پژوهش در مرحله پس دو گروه نتایج آزمون توکی براي مقایسه دوبه . 16جدول 

 يدار یمعنسطح  اختالف میانگین گروه گروه

 تمرین مقاومتی با زنجبیل

 622/6 32/2 تمرین مقاومتی با دارونما

 661/6 -86/3 زنجبیل

 661/6 -75/2 دارونما

 تمرین مقاومتی با دارونما
 661/6 -62/0 زنجبیل

 661/6 -23/8 دارونما

 28/6 -17/1 دارونما زنجبیل

 
 

 

 
 هاي مختلف در گروه MDAمقایسه تغییرات سطح . 3شکل 

 

 
 هاي مختلف در گروه BMIمقایسه تغییرات سطح . 2شکل 

 

 
 هاي مختلف غییرات نسبت چربی بدن )درصد( در گروهمقایسه ت .9شکل 

 

 گيريبحث و نتيجه
وساز بدن است که بها   اختالل در سوخت کي 2نوع  ابتيد
 مدت يو قند خون در طوالن شود يقند خون مشخص م شيافزا

همهراه   ابتيکه با عوارض د يشياستر  اکسا شيمنجر به افزا
 يهها  رف مکمهل و مص يورزش ناتيحال, تمر ني. با ا[0]است 
در کهاهش   يا ممکن اسهت سههو عمهده    ها دانياکس ياز آنت يغن

در مودهودات   يشيدفاع اد اکسا شيو افزا يشياکسا استر 

و  يمقاومت نيهشت هفته تمر ريزنده باشد. لرا مطالعه حاار تاث
 مهاران يب ديه آلدئ يد را بر شاخص مهالون  ليمصرف مکمل زنجب

مطالعه نشان  نيا يها افتهي. قرار داد ينوع دو مورد بررس ابتيد
 ,يشه ياستر  اکسا اخصبه عنوان ش ديآلدئ يد مالون زانيداد م

به طور  ليمدت زنجب يو مصرف طوالن يمقاومت نيبه دنبال تمر
 جي. نتها ابهد ي ينهوع دو کهاهش مه    ابتيد مارانيدر ب يدار يمعن

از  ليه از آن اسهت کهه زنجب   يصورت گرفته حاک يها پژوهش
آزاد  يها کاليو حرف راد يشياداکسا يها وستيبهبود س قيطر
 جي. نتا[21]است  يرومندين يشيااداکس يها يژگيو يدارا [1]

باع   ليمدت زنجب يپژوهش حاار نشان داد که مصرف طوالن
( بهه عنهوان شهاخص    MDA) ديه آلدئ يد مالون دار يکاهش معن
 نيه ا جي. نتاشود ينوع دو م ابتيد مارانيدر ب يشياستر  اکسا
گران  از پژوهش يحاصل از مطالعات برخ يها افتهيبا  پژوهش

 ني( ده هفتههه تمههر2311همسههو اسههت. آتشههک و همکههاران )
بههر شههاخص   ليههمههدت زنجب يو مصههرف طههوالن  يمقههاومت
مردان چهاق نشهان    نيو مقاومت به انسول يديپيل ونيداسيپراکس

کهاهش   يدار يبهه طهور معنه    ديآلدئ يد دادند که شاخص مالون
 شيافههزا يدانياکسهه يآنتهه يههها ويآنههز تيههو فعال ابههدي يمهه
ماه پهودر   کي( اثرات 2338) ان. کوتا و همکار[11,13]ابدي يم

 يدانياکسه  يآنته  يهها  ويو آنهز  يديپيل ونيداسيبر پراکس ليزنجب
کهه   دنديرسه  جهه ينت نيقرار داده و به ا يها را مورد بررس موش

 يهها  ويکاهش و آنز يدار يبه طور معن ديآلدئ يد شاخص مالون
( 2313و همکهاران )  بها ي. ه[5] ابهد ي يم شيافزا يدانياکس يآنت

 تيه فعال ليه هفتهه مصهرف زنجب   1کهه بهه دنبهال     دادنهد نشان 
کاهش  ستاريو يها در موش يدار يبه طور معن ديآلدئ يد مالون
 شيافهزا  يدانياکسه  يآنته  يهها  ويآنهز  تيه عالوه, فعال به ابدي يم
 يها زمياز دمله مکان محققان اظهار داشتند که ني. ا[01]ابدي يم

باعه    توانهد  يمه  ليآن مصرف زنجب قيکه از طر يعمل احتمال
بافت کبد  يهايشود, کاهش چرب ديآلدئ يد کاهش سطوح مالون

باال  قياز طر احتماالً ليبه عالوه, مصرف زنجب باشد يو خون م
 توانهد يمودود در خون م يشياکسا اد يها ويآنز تيبردن فعال

حهرف و   نيبدن و بنهابرا  يشياداکسا تيفباع  باال رفتن ظر
 وسه يارگان يشه يآزاد و اسهتر  اکسا  يهها  کاليراد يساز پار
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شههدن  و بانههد يآور باعهه  دمههع ليههزنجب يشههود. از طرفهه
 ونيداسه ياز اکس يآزاد و محافظهت غشهاس سهلول    يها کاليراد
آمهدن   نييباعه  پها   يدار يصهورت معنه   بهه  ليه . زنجبشود يم

 يدانياکسه  يآنته  يها ويسطح آنز شيو افزا يچرب ونيداسيپراکس
 ديمشابه اسه  ليزنجب يدانياکس يآنت تيخاص که يطور , بهشود يم

حاصهل   يها افتهيپژوهش با  نيا جي. نتا[02]است  کياسکورب
از پژوهشهگران ناهمسهو اسهت. پادرونهد و      ياز مطالعات برخ
بهه همهراه    ياسهتقامت  نيشش هفته تمر ري( تاث1092همکاران )

گههرم روزانههه( بههر شههاخص   کيهه) ليههمصههرف مکمههل زنجب
قهرار دادنهد.    يبررسه  مهورد فعال را  ريغ مردان ديآلدئ يد مالون
 ليگرم زنجب کيها نشان داد که مصرف روزانه  مطالعه آن جينتا
 [00]نداشت  رفعاليمردان غ ديآلدئ يد بر شاخص مالون يريتاث

پهژوهش پادرونهد بها     ليه ناهمسو بهودن مکمهل زنجب   لياز دال
 يبند و نوع بسته زانيم ,يتوان به نوع آزمودن يپژوهش حاار م
 تيمدت فعال ,يبدن تينوع و شدت فعال ل,يبمصرف مکمل زنج

 عنوان کرد. يآزمودن تيو دنس
  شهناخته  يدرسهت   هنوز به باتيترک نيا ريتأث قيدق سويمکان

 شيافههزا قيههاز طر بههاتيترک نيههنشههده اسههت. ممکههن اسههت ا
و بهبههود عملکههرد  نيانسههول يههها رنههدهيگ GLUT4نيئپههروت
 ريتهاث  ,ياديه مطالعات ز رغو ي. اما عل[02]بتا باشد  يها سلول
 ونيداسه يو پراکس يشياستر  اکسا تيبر واع يهواز ناتيتمر
انجام شهده در   يها قرار دادند, پژوهش يرا مورد بررس يديپيل

اهد و   هها  آن جيمحهدود و نتها   يمقاومت ناتيارتباط با اثر تمر
 . باشد يم ضينق

ده هفتهه   ري( تهاث 2311آتشهک و همکهاران )   که  يطور به
را بهر   ليه مدت مکمل زنجب يو مصرف طوالن يمقاومت ناتيتمر

شهاخص   دار يمردان چاق نشان دادند کهه باعه  کهاهش معنه    
 يههها ويآنهز  شي( و افهزا ديههآلدئ يد )مهالون  يشه ياسهتر  اکسا 

و همکهاران   نه  ينف نيچنه  . و ههو [11] شهود  يم يدانياکس يآنت
در  يمقاومت ناتيهفته برنامه تمر 12( گزارش دادند که 2338)

 يشهههيفشهههار اکسا يههها  خانههه باعههه  کههاهش شهههاخص  
 ابهت يد يدر افراد چاق دارا دياکسا کيتري( و نديآلدئ يد )مالون
گهزارش شهده اسهت کهه      ن,يه . با ودود ا[11] شود ينوع دو م
در  UCP2 نيپهروتئ  شيافهزا  قيه مهنظو از طر  يورزش تيفعال

 جهيقلب مودب کاهش نشت الکترون و در نت يتوکندريغشاس م
 ن,يچن . و هو[01] شود يآزاد م يها کاليراد يريگ کاهش شکل

 يهها  وي ن آنهز  انيه ب شيمهنظو مودهب افهزا    يورزش تيفعال
بهر اثهر    يشه ياستر  اکسا زانيسلول و کاهش م يدانياکس يآنت
. ازدمله [05,9] شود يآزاد م يها کاليراد يساز يخنث شيافزا
و  يشههيکههاهش اسههتر  اکسا يبههالقوه بههرا يههها سههوينمکا
به فرا  توان يم يمقاومت ناتيبه دنبال تمر يديپيل ونيداسيپراکس

از انقبااهات   يناشه  يدانياکسه  يآنته  يها ويآنز تيفعال يميتنظ
اشهاره نمهود    MDAو کهاهش   يسهاز   پار نيو بنابرا يعضالن
 رالدارد.  رتيمغا ريز يها . که پژوهش حاار با پژوهش[06]

 نههاتيهفتههه تمر 12( مشههاهده کردنههد کههه 2333و همکههاران )
در شهاخص   يدار يمعنه  راتييه تغ جاديباع  ا ندهيفزا يمقاومت

 تيه آرتر ديه روماتوئ يماريب يسالمندان دارا يشياستر  اکسا
پهژوهش   نيا ييناهمسو ليدل رود ي. که احتمال م[07] شود ينم

 هها  يزمهودن پژوهش باشد که آ يها يبا پژوهش حاار, آزمودن
 نيبودنهد. در همهه  تيدآرتريههروماتوئ يمهار يب يسهالمند و دارا 
و  يمقاومت ناتي( اثرات تمر2335و همکاران ) يراستا, مکانولت
و  يشه ياسهتر  اکسا  يهها  را بر شهاخص  دراتيمصرف کربوه

قرار  يتام پالسما مردان مسن مورد بررس يدانياکس يآنت تيظرف
بهر   يدار يمعن ريتاث يمقاومت ناتيردند که تمردادند و مشاهده ک

 شيباعه  افهزا   يافراد نداشهت وله   يشياستر  اکسا تيواع
. [08] شهود  يمه  يدانياکسه  يآنته  يهها  ويآنهز  تيه فعال دار يمعن

 بيه بر ترک يشيدرمطالعه حاار عالوه بر شاخص استر  اکسا
 پرداخته شده است. زيبدن ن
بهدن, بهه دنبهال     بيه مطالعه نشان داد که ترک نيا يها افتهي
نهوع دو   ابهت يد مهاران يدر ب يدار يبه طور معن يمقاومت نيتمر

 يريتهاث  ليه مدت مکمل زنجب يمصرف طوالن يول ابدي يبهبود م
 جيپژوهش با نتها  نيا جينتا نداشته است. مارانيبدن ب بيبر ترک
کهه   دههد  يمه  نها همسو است. شهواهد نشها   از پژوهش يبرخ
 يخالص بدن, کاهش چربه  ي ودهت شيبا افزا يمقاومت ناتيتمر

. ماسهتا و همکهاران   [09] شهود  يبهدن مه   بيه بدن و بهبود ترک
بدون  ي توده ,يمقاومت ناتي( نشان دادند که با انجام تمر2337)
 ابدي يکاهش م زيبدن ن يچرب ي و توده افتهي شيبدن افزا يچرب
 کهه احتمهاالً   شهود  يبدن مه  بيباع  بهبود ترک بيترت نيکه بد
 اديه ز ونيداسيدر اثر اکس يمقاومت ناتيتمر اديز يکيکالر نهيهز
( 2338و همکهاران )  سهرا ي. م[13]بهدن باشهد    يچربه  ي توده

باعه    رونهده  شيپه  يمقاومت نيهفته تمر 12گزارش کردند که 
 مارانيب يبدن بيو بهبود ترک يديپيل رخ ويدر ن يدار يکاهش معن

 و همکهاران (Ibáñez)  بنهز ي. آ[11] شهود  يدو مه  عنهو  يابتيه د
 رونهده,  شيپه  يمقهاومت  يهها ني(, گزارش دادند که تمر2313)

 يپالسما و کهاهش تهوده   نيغلظت لپت يدار يباع  کاهش معن
و  (Fatouros). فتههرو [12]شههود يدر زنههان چههاق مهه يچربهه

منجر به کهاهش   يمقاومت نيکه تمر افتندي( در2335همکاران )
. [10]شهد   رفعاليهورمون پالسما و کاهش وزن مردان چاق غ

 نهه يپژوهش به خهاطر هز  نيهمسو بودن ا ليدل رود ياحتمال م
گزارش  قاتيتحق يباشد. برخ ناتيدر مواقع تمر اديز يکيکالر
هورمههون  زانيههم شيبهها افههزا يمقههاومت نههاتيانههد کههه تمر داده

 ياست, باع  کهاهش چربه   کيآنابول يتستوسترون که هورمون
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 نيتمهر در بدن در اثر  يياحشا يچرب هش. کا[18] شود يبدن م
از  يکه يبه طور مثال  کند, يم يگر يانجيم ييها سويتوسط مکان

 تهر  شيبه  تيحساس ن,يدر اثر تمر يياحشا يکاهش چرب ليدال
است کهه در   يکيپولتيروند ل کيبه تحر يياحشا يها تيپوسيآد

 دههد  يرخ مه  نيآزاد شده در اثر تمر يها نيپاسب به کاتکوالم
وهمکهاران   دريه د. کردار رتيمغا ريز يها با پژوهش که. [11]
به همهراه   يمقاومت ني( گزارش کردند که چهار هفته تمر2332)

مهردان   يبدن و قدرت عضهالن  بيبر ترک يريمصرف مکمل, تاث
 افتنهد ي( در2339و همکاران ) (Loimaala) ماالي. لو[15]ندارد 

 رييه باعه  تغ  ,يو مقهاومت  يههواز  نيتمهر  مدت يکه اثر طوالن
نهوع   يابتيد مارانيپالسما ب نيلپت و يدر سطوح چرب يدار يمعن
کهه   افتندي( در2313و همکاران ) (Lau). الئو[16] شود يدو نم

 ,يقهدرت عضهالن   شيبرخالف افهزا  يمقاومت نيشش هفته تمر
. [17]نداشهت   نيبدن و غلظهت لپته   بيبر ترک يدار يمعن ريتاث

علهت   بهها با پژوهش حاار احتماالً پژوهش نيناهمسو بودن ا
( باشهد.  ينه يتمر ي مدت بهودن دوره  )کوتاه ناتيمدت دوره تمر

در  ليههمطالعههه نشههان داد کههه مکمههل زنجب  نيهها يههها افتهههي
 ابتيد مارانيبدن ب بيبر ترک يريمدت )هشت هفته( تاث يطوالن

 يمقهاومت  نياز تمهر  ينوع دو نداشته است و بهبود حاصل, ناش
اسهت.   ريز يها بوده است. که پژوهش حاار همسو با پژوهش

مکمهل   ريتهأث  ي(, در پژوهشه 2312محمد و همکاران ) منصور
پهس از   يريو احسها  سه   يمصهرف  يرا بر مقدار غرا ليزنجب

آن  يو عدم اثرگرار يوزن بررس ااافه يمصرف در مردان دارا
. [18]را گهزارش کردنهد    يريرا بر کاهش وزن و احسها  سه  

دادند که  نشانمردان چاق  ي(, بر رو2313آتشک و همکاران )
و بهدون   ييهفته به تنها 13گرم در  کيزانيبه م ليزنجبمصرف 
بر وزن بهدن و شهاخص تهوده     يريتأث ,يورزش ناتيانجام تمر

نسهبت   ,يبدن, تهوده چربه   يدرصد چرب که يندارد, درحال يبدن
نسهبت   نيدر گروه تمر يدار يطور معن دور کمر به دور باسن به
معتقهد  . پژوهشهگران  [25]مشاهده شهد   ليگروه کنترل و زنجب

 يههها مهارکننههده ل,يههمههدت زنجب يهسههتند کههه مصههرف طههوالن
 شود يوزن بدن م شيباع  افزا ن,يدرب سروتون باز ياختصاص

 ياختصاصه  يهها  کننهده  مههار  دهنهد  ينشهان مه   ها افتهي. [19]
فعهال کهردن    قيه از طر مهدت   يدر طهوالن  نيبازدرب سروتون

5HT2A از  ني. بنهابرا شهود  يم نيترشح پروالکت شيباع  افزا
رشد, وزن بدن را  شيدر بدن و افزا يچرب رهيذخ شيافزا قيطر
توانهد   يمه  ليه مودود در زنجب Aنيتامي. و[19]دهد يم شيافزا

نهه تنهها    ليمکمل زنجب ني. بنابرا[53]وزن گردد  شيباع  افزا
بلکهه در   شهود,  يبهدن نمه   بيه باع  کاهش وزن و بهبهود ترک 

 ديردد. شها گه  وزن  شيمدت باع  افهزا  يباال و طوالن يدوزها
 تيدر سهن, واهع   يرا به طور کل ها افتهينيتناقض ا ليبتوان دال

 هها,  يآزمهودن  يبدن ي متفاوت شاخص توده ريو مقاد ,يدسمان
 .ذکر کرد قاتيدر تحق ناتيشدت و مدت تمر

 
 تشكر و قدردانی

که  رازيشهرستان شنوع دو  يابتيد مارانيتمام ب ياز همکار
دکتر  ياز دناب آقا نيچن هو در مطالعه حاار شرکت داشتند و

 ينمودند, قهدردان  يمطالعه همکار نيکه در انجام ا يدواد نعمت
 .شود يم
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Introduction: The aim of this study was to determine the effect of eight weeks resistance training and ginger 

consumption on malondialdehyde (MDA) and body composition index in type 2 diabetic patients.  

Materials and Methods: In this semi-experimental design with double-blind, 44 type 2 diabetic patients (fasting 

glucose ≥126mg/dl 30-60) (with an average 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 purposefully and randomly divided into four groups: Ginger 

rhizome, resistance training plus placebo consumption, resistance training plus ginger rhizome and placebo groups. 

Ginger rhizome capsule (Zintoma, 1g) was given once a day for 8 weeks. Resistance training carried out using a 

progressive resistance protocol with 65 to 80 1RM consisted of eight resistance exercises for 8 weeks (three times a 

week). Before starting the exercise program and after eight weeks, the blood samples were collected from he 

antecubital vein.The MDA concentration was determined by spectrophotometer method and thiobarbitoric acid and 

body composition was calculated a caliper device. 

Results: The results of the study showed a significant decrease in the MDA concentration in all groups except the 

placebo group. Body mass index and body fat were significantly different in training groups, but there was no change 

in ginger rhizome and placebo groups (p≥0.05). 

Conclusion:  The long-term use of ginger supplementation and resistance training reduced serum levels of MDA 

and body composition, so long-term resistance training with zinc supplementation could be an effective factor for the 

desired changes in the oxidative stress index and body composition of patients Type 2 diabetes. 
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