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Abstract

Original Article

The effect of ginger supplement on oxidative stress induced
by overweight extrinsic exertion and overweight
Halima Vahdatpoor1, Ali Akbar Alizadeh2, Saeid Shakerian2
Background and Aim: Many studies have shown that ginger has a strong antioxidant activity against free
radical because of the presence of flavonoids, isoflavoneous and vaccine. Therefore, this study aimed to
investigate the effect of short-term ginger supplementation on oxidative stress resulting from eccentric
exercise in overweight girls.
Materials and Methods: In this quasi-experimental study, 22 overweight female students of were randomly
divided into two groups, complementary (n=12) and placebo (n=10). Supplement group took 2 g of ginger
supplement powder daily for two weeks. The exercise protocol included two exhaustive eccentric exercises
(negative slope on a treadmill, one session before and one session after two weeks of supplementation) with
an initial speed of 4 mph and the initial slope of negative 2% percent. To measure levels of malondialdehyde
(MDA) and catalase (CAT) Blood samples were taken in 4 stages: before and immediately after training in
two periods before and after the ginger consumption. To analyze data, t-test and analysis of covariance with
Between-group factor was used.
Results: The results showed that eccentric exercise increases levels of MDA and decreases the amount of
CAT (P≤ 0/05). Consumption of ginger supplement for two weeks Also has a significant effect on reducing
the MDA and increasing CAT (P≤0/05).
Conclusion: These results suggest that non-pharmacological approaches, such as ginger supplement with
physical activity, may contribute to improving the quality of life and health of overweight people by
reducing inflammation and cellular stress.
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از فعالیت برونگرای واماندهساز در دختران دارای اضافه وزن
2

یاکبر علیزاده ،2سعید شاکریان
حلیمه وحدتپور ،1عل 

چکیده
زمینه و هدف :بسیاري از مطالعات نشان دادهاند که زنجبیل بهعلت حضور فالونوئید ،ایزوفالونوایز و کتسین داراي فعالیت
آنتیاکسیدان قوي در مقابل رادیکالهاي آزاد میباشد .هدف از انجام مطالعه حاضر ،بررسی تأثیر مصرف کوتاه مدت مکمل زنجبیل
بر استرس اکسیداتیو ناشی از تمرین برونگرا در دختران داراي اضافه وزن بود.
روش تحقیق :در این مطالعه نیمهتجربی 22 ،دانشجوي دختر داراي اضافه وزن بهطور تصادفی به دو گروه مکمل ( 22نفر) و دارونما
( 21نفر) تقسیم شدند .گروه مکمل روزانه  2گرم پودر زنجبیل را بهمدّت دو هفته مصرف کردند .پروتکل تمرینی شامل دو جلسه
فعالیت برونگراي واماندهساز (شیب منفی بر روي تردمیل ،یک جلسه قبل و یک جلسه بعد از دو هفته مکملیاري) ،با سرعت اولیه
4کیلومتر بر ساعت و شیب اولیه منفی 2درصد اجرا شد .نمونههاي خونی طی  4مرحله بهمنظور سنجش مقادیر مالونديآلدهید
( )MDAو آنزیم کاتاالز ( )CATقبل و بالفاصله بعد از تمرین ،در دو دوره قبل و بعد از مصرف مکمل زنجبیل ،اندازهگیري شد .براي
تحلیل آماري ،از آزمونهاي تیوابسته و تحلیل کواریانس با عامل بینگروهی استفاده شد.
يافتهها :نتایج نشان دادند که تمرین برونگرا باعث افزایش سطوح  MDAو کاهش میزان  CATشد ()P≥1/10؛ همچنین مصرف دو
هفته مکمل زنجبیل ،تأثیر معنیداري بر کاهش  MDAو افزایش  CATداشت (.)P≤1/10
نتیجهگیري :بر طبق نتایج ،رویکردهاي غیردارویی از قبیل مکملیاري زنجبیل همراه با فعالیت بدنی ،ممکن است از طریق کاهش
التهاب و استرس سلولی ،در بهبود کیفیت زندگی و سالمت افراد داراي اضافه وزن نقش داشته باشد.
واژههاي كلیدي :تمرین برونگرا ،کاتاالز ،زنجبیل ،مالونديآلدهید
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند6931 .؛ .432-484 :)2( 42
دريافت6931/64/46 :

پذيرش6931/62/41 :
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استادیار ،گروه فیزیولوژي ورزشی ،دانشگاه شهید چمران ،اهواز ،ایران.

282

تأثير مكمل زنجبيل بر استرس اکسيداتيو القاشده از فعاليت برونگرای واماندهساز در دختران ...

Malondialdehyde
Catalase

284

1
2

ورزشی منظم را بر سالمتی افراد نشان دادهاند؛ اما شواهد
بیانگر این است که فعالیتهاي سنگین بدنی ممکن است
موجب افزایش تولید رادیکالهاي آزاد و استرس اکسایشی در
عضالت و سایر بافتهاي فعال بدن شده و بنابراین منجر به
کاهش عملکرد ورزشی شود (.)0
زنجبیل ) (Gingerبهطور گسترده در سراسر جهان
بهعنوان ادویه غذایی مصرف میشود و در طب گیاهی یونانی،
چینی ،هندي و ایران از اهمیت ویژهاي برخوردار است؛
همچنین زنجبیل خاصیت آنتیاکسیدانی قوي دارد .از جمله
مشتقات زنجبیل ،جینجرول ،4 -شوگول و کورکومین است
که خواص آنتیاکسیدانی باالیی دارند ( Qudah .)8و
همکاران ( ،)2118اثرات یکماه مصرف پودر زنجبیل را بر
پراکسیداسیون لیپیدي و آنزیمهاي ضدّ اکسایشی موشها
مورد ارزیابی قرار دادند .آنها بیان کردند ،زنجبیل باعث
افزایش معنیداري در فعالیت آنزیم سوپراکسیددسموتاز و
کاهش معنیداري در  MDAموشهایی که زنجبیل مصرف
کردند ،در مقایسه با گروه کنترل شد ( .)1بنابراین ،هدف از
مطالعه حاضر این بود که مشخص شود آیا مصرف دو هفته
مکمل زنجبیل ،بر شاخصهاي  MDAو  CATمتعاقب یک
جلسه فعالیت برونگراي واماندهساز در دختران داراي اضافه
وزن اثر دارد؟
روش تحقیق
مطالعه حاضر بهصورت نیمهتجربی و از نوع کاربردي بود.
افراد مورد مطالعه شامل 22نفر از دانشجویان دختر داراي
اضافه وزن دانشگاه شهید چمران اهواز بودند ( )21که بهطور
تصادفی از بین کلّیه دانشجویان داراي اضافه وزن این
دانشگاه ،با میانگین سنّی  20/82±1/00سال و شاخص توده
بدنی ( 24/02±1/04 )BMIانتخاب شدند .افراد مورد مطالعه
فاقد هر گونه فعالیت ورزشی در مدّت دو ماه قبل از آغاز
تحقیق بودند.
تعداد شرکتکننده در هر گروه با در نظر گرفتن α=1/10

Downloaded from journal.bums.ac.ir at 9:44 IRST on Saturday October 20th 2018

مقدمه
افزایش وزن و بیماريهاي مرتبط با آن یکی از مشکالت
جوامع امروزي و نیز یکی از عوامل تهدیدکننده مهم سالمتی
است که منجر به افزایش خطر بیماريهاي قلبی-عروقی
میشود ( .)2تحقیقات نشان دادهاند که افراد چاق ،از سطح
باالتري از رادیکالهاي آزاد اکسیژن برخوردار هستند .در این
افراد ،تولید رادیکال آزاد افزایش مییابد؛ سیستم دفاع
آنتیاکسیدانی کاهش مییابد و آنزیمهاي اکسایشی افزایش
مییابند .فشارهاي اکسایشی ناشی از چاقی و اضافه وزن با
سندرم متابولیکی مرتبط با چاقی مانند :آترواسکلروز ،افزایش
قند خون ،چربی خون و فشار خون ،سرطان ،بیماريهاي
قلبی -عروقی رابطه مستقیم دارد (.)2
در عصر حاضر نقش فعالیت بدنی در پیشگیري از
بیماريها و همچنین بهبود وضعیت جسمانی ،کاهش وزن و
تندرستی افراد بر کسی پوشیده نیست و محققان زیادي
گزارش کردهاند که انجام فعالیتهاي بدنی سازمانیافته،
اثرات مثبتی بر ساختار و عملکرد دستگاههاي مختلف بدن و
در نتیجه سالمتی و ارتقاي کیفیت زندگی افراد دارد ( .)2در
شرایط طبیعی ،بین تولید و حذف رادیکالهاي آزاد ،تعادل
وجود دارد .هنگام فعالیت بدنی بهعلت مصرف اکسیژن بیشتر،
افزایش دماي بدن و باالرفتن سطوح هورمونهاي استرس،
تولید رادیکالهاي آزاد افزایش مییابد که آسیبهاي سلولی را
افزایش میدهد ( .)4در این شرایط در میزان سطوح
مالونديآلدهید ()MDA(2شاخص استرس اکسایشی) و آنزیم
کاتاالز ()CAT(2شاخص ضد اکسایشی) بهعنوان برخی از
شاخصهاي استرس اکسیداتیو ،تغییر ایجاد میشود ( .)2در
حقیقت اکسیژن مصرفی عضالت اسکلتی در حین فعالیت
ورزشی 211-211 ،برابر بیشتر میشود و باعث میشود که
تعادل بین شاخصهاي اکسایشی و ضدّ اکسایشی را بهم بزند
( .)4 ،0با وجود اینکه اغلب مطالعات ،اثرات سودمند تمرینات

حليمه وحدتپور و همكاران

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

افراد مورد مطالعه بهطور تصادفی در دو گروه مکمل
(22نفر) و دارونما (21نفر) قرار گرفتند (در ابتدا گروه مکمل و
دارونما به تعداد مساوي هر کدام  22نفر تقسیم شدند که در
ادامه کار دو نفر از گروه دارونما از ادامه کار انصراف دادند).
پس از توضیح اهداف و پروتکل تمرینی ،از همه
دانشجویان مورد مطالعه رضایتنامه کتبی دریافت شد.
کپسولهاي زنجیبل شرکت فرآوردههاي دارویی گیاهی
گلدارو با مجوز بهداشتی  ،2228122000 IRCاز اداره کل
نظارت بر مواد غذایی وزارت بهداشت تهیه شد .افراد گروه
مکمل ،روزانه  2گرم پودر زنجبیل (مصرف بیشتر از  2/0گرم
زنجبیل در روز سمّی میباشد؛ از طرفی چون این پژوهش در
فصل گرم انجام گرفت ،بهدلیل خاصیت گرمی زنجبیل،
امکان استفاده از دوز بیشتر از 2گرم در روز وجود نداشت)()22
و گروه دارونما  2گرم پودر نشاسته را در دو وعده (هر وعده
یک گرم) ،قبل از نهار و شام ،بهمدّت دو هفته بهصورت
کپسول مصرف میکردند .با انتخاب دانشجویان خوابگاهی و
با ارائه پرسشنامه یادداري ثبت  24ساعته غذا ،شرایط
تغذیهاي یکسانسازي شد.
خونگیري:

خونگیري از افراد مورد مطالعه طی چهار مرحله انجام و
در هر مرحله  0سیسی خون از ورید بازویی گرفته شد .قبل
از مرحله مکملدهی ،دو مرحله خونگیري از افراد انجام شد.
مرحله اول خونگیري ،پیش از انجام فعالیت بدنی و مرحله
بعدي بالفاصله بعد از فعالیت بدنی انجام گردید .این کار قبل
از شروع مرحله مکمّلدهی بهمنظور بررسی اثر فعالیت
برونگرا بر میزان تغییرات آنزیمهاي استرس اکسیداتیو در
غیاب مکمّل صورت گرفت؛ سپس گروه مکمل بهمدّت دو

هفته مکمّل زنجبیل مصرف کردند .گروه دارونما طی این دو
هفته از کپسول حاوي نشاسته (دارونما) استفاده کردند.
همچنین هر دو گروه طی این دو هفته هیچ دارو یا مکمل
آنتیاکسیدانی مصرف نکرده و فعالیت ورزشی نیز انجام
ندادند .پس از پایان دو هفته مکملدهی ،طی دو مرحله ،قبل
از فعالیت بدنی و بالفاصله بعد از فعالیت بدنی ،خونگیري
انجام شد .نمونههاي خونی در حالت ناشتا در پیشآزمون و
پسآزمون تهیه شد.
نمونهها ،بعد از جمعآوري در آزمایشگاه با  2011دور در
دقیقه سانتریفیوژ شدند و تا زمان انجام اندازهگیريها ،سرم
آنها در دماي  -21درجه سانتیگراد قرار گرفتند .مقدار
 MDAبا استفاده از کیت شرکت آنزان شیمی اندازهگیري
شد .در این کیت ،مولکول  MDAو دو مولکول
تیوباربیتوریک اسید ( )TBAواکنش میدهد؛ سپس جذب
نوري رنگ تولیدشده در طول موج  022نانومتر ،با استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر قرائت میگردد .آنزیم کاتاالز بهصورت
دستی با استفاده از روش کورولوک اندازهگیري شد ( .)22در
این روش نمونه در مجاورت آب اکسیژنه قرار گرفته و آنزیم
موجود در نمونه ،آب اکسیژنه را به  H2Oو اکسیژن تبدیل
میکند .آب اکسیژنه باقیمانده در نمونه ،در نهایت با
آمونیوممولیبدات تولید رنگ میکند .شدّت رنگ بهدست آمده،
با میزان فعالیت آنزیم کاتاالز ارتباط معکوسی دارد .شدت
رنگ تولیدشده در طول موج  421نانومتر توسط دستگاه
اسپکتروفتومتر خوانده میشود.
مراحل اجراي آزمون:

آزمون بهصورت واماندهساز و شیب منفی بر روي تردمیل،
طی دو جلسه (یک جلسه قبل از مکملدهی و یک جلسه بعد
از مکملدهی) انجام گرفت .ابتدا افراد مورد مطالعه بهمدّت
0دقیقه ،با شیب صفر و سرعت  2کیلومتر در ساعت بر روي
تردمیل ،عمل گرمکردن را انجام دادند .سپس ،آزمون با
سرعت  4کیلومتر در ساعت و شیب منفی  2درجه شروع
گردید و هر  2دقیقه یکبار -2 ،درجه به شیب و  2کیلومتر
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و  β=1/2بر اساس فرمول زیر تعداد  22نفر محاسبه شد که
بهدلیل ریزش افراد مورد مطالعه در ادامه کار ،گروه دارونما به
 21نفر افت پیدا کرد.
فرمول حجم نمونه:

دوره  ،42شماره  ،2زمستان 6931
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روش تحلیل آماري:

از آمار توصیفی براي تعیین میانگین و انحراف معیار هر
متغیّر و از آزمون شاپیرو-ویلکز براي تعیین توزیع طبیعی
دادهها استفاده شد .براي بررسی تغییرات درونگروهی ،از
آزمون تیوابسته و براي مقایسه بینگروهی از آزمون تحلیل
کواریانس با عامل بینگروهی استفاده شد .تمام محاسبات با
استفاده از نرمافزار ( SPSSویرایش  )22و در سطح
معنیداري  P≤1/10انجام گرفت.
یافتهها
نتایج مربوط به آزمون تعقیبی توکی در جدول  2ارائه
شده است .نتایج این آزمون نشان داد ،بین مرحله اول (سطوح
استراحتی قبل مکملدهی)( )P=1/12و دوم خونگیري
(سطوح بعد فعالیت ،قبل از مکملدهی)( ،)P=1/80تفاوت
معنیداري بین دو گروه مشاهده نشد؛ اما میزان سطوح
استراحتی ( MDAمرحله سوم خونگیري بعد از دو هفته
مکملدهی زنجبیل) گروه مکمل نسبت دارونما کاهش

معنیداري یافت ()P=1/12؛ در حالی که مرحله چهارم
خونگیري (پسآزمون بعد از مرحله مصرف مکمل) ،بیشترین
میزان تفاوت و کاهش  MDAبین دو گروه اتفاق افتاد
(.)P=1/112
نتایج آزمون تعقیبی تیمستقل در رابطه با مقایسه
تغییرات سطوح  CATدو گروه در مراحل مختلف نشان داد
که بین مرحله اول (سطوح استراحتی قبل مکملدهی)
( )P=1/02و دوم خونگیري (سطوح بعد فعالیت ،قبل از
مکملدهی)( ،)P=1/4دو گروه مکمل و دارونما تفاوت
معنیداري نداشتند؛ اما میزان سطوح استراحتی ( CATمرحله
سوم خونگیري بعد از دو هفته مکملدهی زنجبیل) گروه
مکمل نسبت دارونما افزایش معنیداري داشت ()P=1/12؛
درحالی که مرحله چهارم خونگیري (پسآزمون بعد از مرحله
مصرف مکمل) بیشترین میزان تفاوت و افزایش  CATبین
دو گروه را نشان داد (.)P=1/12
همچنین با توجه به نتایج بهدست آمده از پرسشنامه
یادآمد غذایی ،از لحاظ تغذیهاي بعد از دو هفته بین گروه
مکمل و دارونما تفاوت معنیداري وجود نداشت ( )P=1/12و
با مقایسه نتایج این پرسشنامه از نظر کالري دریافتی ،تفاوتی
بین دو گروه مشاهده نشد .به عبارت دیگر ،میزان کالري
دریافتی هر دو گروه بعد از دو هفته همسان بود.

جدول  -1ويژگیهاي بدنی و آنتروپومتريک افراد مورد مطالعه
خصوصیات افراد

گروه مکمل

(kg/m2) BMI

20/00±1/44
242/1±2/24
02/20±2/20
24/20±1/48
20/22±1/42

20/11±1/00
242/88±2/40
48/41±2/22
24/84±%84
24/22±1/41

1/80
1/44
1/44
1/12
1/02

(ml/Kg/min)VO2max

22/18±2/02

22/40±2/22

1/42

سن (سال)
قد (سانتیمتر)
وزن(کیلوگرم)
چربی بدن ()%
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گروه
گروه دارونما

سطح معنیداري
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بهسرعت افزوده شد .آزمون بهصورت شیب منفی (برونگرا)،
تا رسیدن به حالت واماندهساز ادامه یافت .در پایان ،افراد مورد
مطالعه ،بهمدّت 0دقیقه با سرعت 2کیلومتر در ساعت و شیب
صفر ،عمل سردکردن را انجام دادند .شدّت تمرین نیز با
استفاده از ضربانسنج پوالر و شاخص بورگ کنترل شد.

حليمه وحدتپور و همكاران

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

غیرفعالشدن آنزیمهاي آنتیاکسیدانی ،اختالل در غشاي
زیستی و در نتیجه تضعیف دستگاه ضدّ اکسایشی بدن
میشود (.)21
با توجه به خاصیت آنتیاکسیدانی زنجبیل ،در مرحله دوم
مطالعه به بررسی اثر فعالیت ورزشی همراه با مکملدهی
زنجبیل بر سطوح آنزیمهاي اکسیداتیو پرداخته شد .نتایج
نشان داد ،مصرف دو هفته مکمل زنجبیل ،سطوح پایه و بعد
فعالیت  MDAو آنزیم کاتاالز را بهبود بخشید ( )P≤1/10و
تأثیر معنیداري بر کاهش  MDAو افزایش کاتاالز داشت .در
رابطه با تأثیر مکمل زنجبیل بر آنزیم کاتاالز ،مطالعه زیادي
انجام نگرفت .زنجبیل در طب کاربرد فراوانی دارد و
گزارشهاي متعددي در زمینه خاصیت آنتیاکسیدانی و ضدّ
التهابی این گیاه وجود دارد .ریزوم زنجبیل بیش از چندین نوع
آنتیاکسیدان دارد که عمدهترین آنها جینجرول 4 -است .این
ترکیب اثر مهاري بر سیستم گزانتین اکسیداز دارد و مسئول
تولید گونههاي اکسیژنی فعال نظیر آنیونهاي سوپر اکسید
است (.)21
 Mallikarjunaو همکاران ( )2118در پژوهشی به
بررسی  4هفته مصرف زنجبیل ،بر شاخصهاي ضدّ اکسایشی
و مالونديآلدئید در بافت کبدي موشها پرداختند .نتایج
مطالعه آنها بهطور همسو با نتایج مطالعه حاضر نشان داد که
مصرف مکمل زنجبیل ،باعث فعالکردن آنزیمهاي ضدّ
اکسایشی و در نتیجه کاهش  MDAدر موشها شد .زنجبیل
با توجه به ترکیبات ضدّ اکسایشی (جینجرول،)4-
رادیکالهاي آزاد را بدون اینکه به بدن آسیبی وارد شود ،خنثی
میکند .همچنین ترکیبات آنتیاکسیدان آنتوسیانین ،کتسین و
ایزوکتسین فعال میشود .زنجبیل داراي عملکرد آنتیاکسیدان
قوي در محیط  Invivoو  Invitroدر مقابل رادیکالهاي
آزاد میباشد ( .)22در همین راستا  Manjuو Nalini
( ،)2121تأثیر  20هفته مصرف زنجبیل را بر فعالیت آنزیمهاي
آنتیاکسیدانی و شاخص پراکسیداسیون لیپیدي موشهاي
داراي سرطان کولون مورد بررسی قرار دادند .آنها دریافتند که
280
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بحث
دویدن روي سطوح با شیب منفی ،نوعی از تمرینات
اکسنتریک است که از راههاي مختلف ،رادیکالهاي آزاد را
افزایش میدهد و ایجاد فشار اکسیداتیو میکند .از طرفی طی
فعالیتهاي ورزشی هوازي ،سطوح مصرف اکسیژن و مقدار
سوخت و ساز بهطور قابل مالحظهاي افزایش پیدا میکند و
باعث عدم تعادل بین تولید  ROSو دفاع آنتیاکسیدانی
میشود (.)22
در مرحله اول مطالعه حاضر ،مشاهده شد که فعالیت بدنی
برونگرا باعث افزایش  MDAو کاهش  CATبالفاصله بعد
از فعالیت شد .ضرغامی و همکاران ( )2122در پژوهشی
همسو با تحقیق حاضر نشان دادند که یک جلسه فعالیت
مقاومتی واماندهساز ،باعث کاهش معنیدار ظرفیت
آنتیاکسیدانی تام و افزایش معنیدار شاخص استرس
اکسایشی  MDAدر مردان والیبالیست میشود ( .)24از
دالیل کاهش شاخص آنتیاکسیدان بعد از فعالیت ورزشی را
میتوان ،مصرف آن توسط عضالت اسکلتی بیان کرد (.)20
 Goldfarbو همکاران ( )2122نیز در مطالعه خود ،تأثیر
فعالیت اکسنتریک بر سطوح  MDAرا مورد بررسی قرار
دادند .نتایج مطالعه آنها ،افزایش معنیداري در میزان MDA
تا  02پس از فعالیت اکسنتریک نشان داد ( .)24سردرود و
همکاران ( ،)2212تأثیر دویدن واماندهساز بر ظرفیت تام ضدّ
اکسایشی و مالونديآلدئید  21مرد فوتبالیست را مورد بررسی
قرار دادند .نتایج نشان داد ،دویدن بهصورت واماندهساز باعث
افزایش مالونديآلدئید و کاهش ظرفیت تام ضدّ اکسایشی
شد ( .)20با وجود اثرات سودمند فعالیت جسمانی بر کاهش
وزن و سالمت افراد ،تحقیقات زیادي بیان کردند که فعالیت
ورزشی موجب فشار اکسایشی و افزایش گونههاي اکسیژن
( )ROSمیشود ( .)28تولید  ROSدر حدّ معقول ،آنزیمهاي
ضدّ اکسایشی را تحریک میکند؛ در صورتی که اگر تولید
گونههاي اکسیژنپذیر (شامل :سوپر اکسید ،رادیکالهاي
هیدروکسیل و هیدروژنپراکسید) خیلیزیاد باشد ،باعث
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حاضر میتوان به نوع آزمودنی ،میزان مصرف روزانه مکمل،
نوع و شدت فعایت بدنی ،طول مدت فعالیت و جنسیت
آزمودنیها عنوان کرد .همچنین تحقیقات نشان دادند،
میتوکندري زنان به اندازه نصف مقدار میتوکندري مردان
رادیکال آزاد تولید میکند (.)20
نتیجهگیري
نتایج این پژوهش نشان میدهد که تمرین برونگرا باعث
افزایش سطوح  MDAو کاهش میزان  CATبالفاصله بعد
از فعالیت میشود .همچنین مصرف روزانه 2گرم پودر زنجبیل
بهمدت دو هفته ،تأثیر معنیداري در میزان کاهش
مالونديآلدهید و افزایش کاتاالز دارد.
مصرف دو هفته مکمل زنجبیل سبب کاهش سطوح
استراحتی و بعد فعالیت  MDAگروه مکمل نسبت به گروه
دارونما شد؛ همچنین میزان شاخص ضدّ اکسایشی  CATبعد
از دو هفته مصرف زنجبیل افزایش معنیداري نسبت به گروه
دارونما پیدا کرد که میتواند بهدلیل خاصیت و ترکیبات ضدّ
اکسایشی باالي زنجبیل از جمله جینجرول  4-باشد.
هر چند در پژوهش حاضر گوشهاي از آثار بازگشت به
طب سنتی در درمان و مهار عوامل اکسایشی در دختران
داراي اضافه وزن گزارش شد؛ اما مطالعه اثربخشی اینگونه
رویکردها بر نشانگرهاي مرتبط با استرس اکسیداتیو و بهبود
کیفیت زندگی ،نیازمند تحقیقات بیشتر است.
تقدیر و تشکر
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی مصوب دانشگاه شهید
چمران اهواز با کد اخالق IR.SSRI.REC.1396.114
است .بدینوسیله از کلیه افرادي که در انجام مطالعه حاضر
همکاري داشتهاند ،صمیمانه تشکر و قدردانی میشود.
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سطوح شاخصهاي پراکسیداسیون لیپیدي در موشهایی که
زنجبیل مصرف کرده بودند ،کاهش معنیداري پیدا کرد (.)22
آتشک و همکاران ( )2122اثرات 2ماه مصرف مکمل زنجبیل
(روزانه  4کپسول  201میلی گرمی) بههمراه تمرینات مقاومتی
را بر شاخصهاي استرس اکسایشی مردان چاق مورد بررسی
قرار دادند .نتایج مطالعه آنها نشان داد که مصرف زنجبیل
همراه با تمرینات مقاومتی ،باعث کاهش معنیدار غلظت
 MDAو افزایش معنیدار در شاخص آنتیاکسیدانی مردان
چاق میشود .با مصرف آنتیاکسیدانهاي خوراکی،
آنتیاکسیدانهاي داخل بدن نیز به آنها اضافه میشوند و در
مجموع کمپلکس آنها در مقابل حملهي رادیکالهاي آزاد و
وقوع پراکسیداسیون لیپید ،خط دفاعی قدرتمندي را تشکیل
میدهد (.)22
موضوع دیگر ،ارتباط ترکیب بدنی با مقوله استرس
اکسایشی و پراکسایش لیپیدي است .مطالعات نشان میدهند
که تجمع چربی در بدن با افزایش استرس اکسیداتیو همراه
است و میزان لیپید پراکسایش در افراد چاق زیاد است .گروهی
دیگر از محققان اظهار داشتند که مکملسازي  4هفتهاي
زنجبیل همراه با تمرینات ورزشی ،باعث تنظیم افزایشی
سیستم آنتیاکسیدانی و بنابراین کاهش استرس اکسایشی در
زنان چاق مبتال به سرطان سینه میشود ( .)21پادروند و
همکاران ( )2212تأثیر 4هفته تمرین استقامتی بههمراه
مصرف روزانه یکگرم مکمّل زنجبیل بر پراکسیداسیون
لیپیدي مردان غیر فعال را مورد بررسی قرار دادند (هفته اول
شدّت  %41ضربان قلب بیشینه و بهمدّت تمرین  21دقیقه ،در
هفته ششم  %81ضربان قلب بیشینه و بهمدّت  40دقیقه).
نتایج مطالعه آنها نشان داد که مصرف روزانه یکگرم مکمّل
زنجبیل ،تأثیر بر کاهش مالونديآلدهید ناشی از این تمرین
نداشت ( .)24از دالیل ناهمسوبودن این مطالعه با مطالعه
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