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  و همکاران ستاریان  ها هاي دخیل در بیوسنتز و تجزیه کتکوالمین مرفین و بیان ژن برخی آنزیم

Abstract

Introduction: The use of exercise along with herbal supplements is one of the recommended methods for 

controlling obesity and its complications, but its effects have been controversial due to the diversity of training 

programs and also herbal supplements. Hence, the objective of this study was to investigate the effects of 10 week 

ginger and progressive resistance training on C-reactive protein (CRP) and other cardiovascular risk factors in obese 

men.

Methods: In a double-blind design, 32 obese men (BMI≥ 30) were selected and randomized to four groups (each 

group comprised of 8 subjects): 1- ginger (GI) 2- resistance training plus placebo (PLRT) 3- resistance training plus 

ginger (RTPL) and 4- placebo (PL). Subjects of groups 1 and 3 consumed 1 gr ginger/d for 10 weeks, while subjects of 

groups 2 and 3 performed progressive resistance training at the same time. To evaluate lipid profiles, insulin resistance 

and CRP, blood samples were collected at the beginning of the first week and after the last week. Moreover, body 

composition and anthropometric indices were measured simultaneously.

Results: After 10 weeks of interventions, both GRT and PLRT groups showed a significant decrease in WC, WHR, 

body fat percent, body fat mass, total cholesterol and insulin resistance, while these remained unchanged in two PL and 

GI groups (P>0.05). Moreover, significant decreases in the mean values of CRP were observed in all groups except the 

placebo group (P<0.05).

Conclusion: According to our results, resistance training was a preventive approach to reduce the cardiovascular 

risk in obese men. Moreover, ginger supplementation did not have any influence on the lipid profile and insulin 

resistance at a dose of 1 gr/day, however, it exerted favorable effects on CRP in obese men.
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و  C- ریواکنش پذ نیبر پروتئ لیو مصرف زنجب یمقاومت ناتیاثر تمر یبررس

  در مردان چاق یعروق- یقلب يها يماریب يعوامل خطرزا یبرخ

  2محمد علی آذربایجانی، 2افشار جعفري، 1يمقصود پیر، *1سیروان آتشک

، تهراندانشگاه آزاد تهران مرکزي، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی .1
   ، دانشگاه تبریز، تبریز گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی .2

  89 مرداد 2: پذیرش    89 فروردین 11: دریافت
  و همکاران ستاریان  ها کتکوالمین هاي دخیل در بیوسنتز و تجزیه مرفین و بیان ژن برخی آنزیم

  چکیده

آن بـه دلیـل تنـوع     استفاده از تمرینات ورزشی به همراه مکمل هاي گیاهی  یکی از روشهاي پیشنهاد شده براي کنترل چاقی و عوارض ناشی از آن می باشد که اثر :مقدمه

تمرینـات مقـاومتی بـر     و هفته مصرف زنجبیل 10اثر  بررسی بر این اساس هدف از مطالعه حاضر .استبرنامه هاي تمرینی و مواد گیاهی مورد استفاده هنوز به روشنی ثابت نشده 

CRP زايو سایر عوامل خطر CVD  بوددر مردان چاق.  

بـا   مرینـات مقـاومتی  ت-2،زنجبیل-1 هشت نفري شامل گروه 4تصادفی در  سال، انتخاب و به طور BMI≥  32-18)30( مرد چاق 32در یک مطالعه دو سو کور،  :ها روش

نمـوده  دریافـت  ) زینتوما(گرم کپسول زنجبیل  یکروزانه  هفته 10به مدت  3و1گروه  آزمودنی هاي. دارونما قرار گرفتند 4 وزنجبیل تمرینات مقاومتی با مصرف -3،مصرف دارونما

هفتـه دهـم    پایـان و  آغاز هفته اولساعت ناشتایی شبانه در  10-12خون گیري پس از  .پیشرونده را انجام دادند تمرینات مقاومتی در همین زمان  3و2و آزمودنی هاي گروه هاي 

  .سنجیده شدشاخص هاي ترکیب بدن و پیکره سنجی نیز به موازات خونگیري . شد اخذ CRPلیپیدي، مقاومت به انسولین و نیمرخ جهت سنجش 

شاخص هاي دورکمر، نسبت دور کمر به دور لگن، درصـد چربـی بـدن، تـوده      کاهش معنی داري در نجبیل،زبا تمرین و  ن با دارونمادر گروه تمری هفته 10از پس  :ها یافته

غلظـت   بعالوه کاهش معنی دار در ).P<05/0( نددر دو گروه دیگر بدون تغییر باقی ماند این شاخصها در حالیکه) P>05/0( مشاهده شد و مقاومت به انسولینکلسترول تام  چربی،

CRP  05/0( مشاهده شد گروهها به استثناي گروه دارونمادر تمامی<P(.  

در مـردان چـاق باشـد، بعـالوه      CVDعوامل خطرزاي  در مهارموثري  پیش گیرانهتمرینات مقاومتی می تواند شیوه  بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد :گیري نتیجه

  .در افراد چاق مفید باشد CRPبراي کاهش ممکن است ،  و مقاومت به انسولینخ لیپیدي تأثیر معنی دار بر نیمرعلی رغم عدم  زنجبیلیک گرم مصرف 

  

  ، مقاومت به انسولینC-تمرینات مقاومتی، زنجبیل، نیمرخ لیپیدي، پروتئین واکنش پذیر :هاي کلیدي واژه
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اپیدمی آنجهانیبهداشتزمانساوباشدمیدر جهانعمومی

بینی ها نشـان مـی دهـد تـا     پیش. ]29[یادآوري نموده استرا

تقریباً نیمی از جمعیت جهان چاق و یا داراي اضـافه   2030سال 

ساله  15-65افراد % 50وزن خواهند بود، درایران نیزگزارش شده 

چاقی به عنوان یـک  . ]21[ چاق و یا داراي اضافه وزن می باشند

عیت پاتولوژیکی مزمن با میزان مرگ و میر و امراض مختلف وض

  ١٣۴٧تأسیس  



و همکاران آتشک  لیو مصرف زنجب یمقاومت اتنیاثر تمر یبررس 

320320

مشخص شده چـاقی عامـل خطـر مسـتقلی     . ]3[در ارتباط است 

، بیمـاري هـاي   1براي دیابت نوع دوم، اختالل لیپیـدهاي خـونی  

، فشـار خـون بـاال، اخـتالالت متـابولیکی      ]19،6[ 2عروقی-قلبی

. ]34[ها است  سندرم متابولیک و انواع مختلف سرطان

گزارش شده افراد چاق نسبت به افراد داراي وزن نرمـال از   

که یک واکـنش   C )CRP(3-سطوح باالتر پروتئین واکنش پذیر

افزایش سـطوح  . ]10،44[ دهنده مرحله حادمی باشد، برخوردارند

CRP   با افزایش خطر بیماري هاي قلبی عروقی در بزرگسـاالن

خطر رویدادهاي قلبی  و می تواند افزایش ]38[سالم همراه بوده 

همبسـتگی   CRPاز طرف دیگر غلظـت  . ]37[ را پبش بینی کند

مثبتی با اندازه هاي چاقی و مقاومت با انسـولین در بزرگسـاالن   

  . ]44[دارد

-صرف نظر از چاقی، خطـر پیشـرفت بیمـاري هـاي قلبـی     

عروقی درافراد فعال در مقایسه با افراد کم تحـرك کـاهش مـی    

هاي بـدنی بـه    استا مشخص شده انجام فعالیتدراین ر. ]22[یابد

ویژه فعالیتهاي هوازي روشی مناسب براي پیشگیري از عواقب و 

امـا از آنجـایی کـه    . ]14،9[بیماري هاي ناشـی از چـاقی اسـت    

بسیاري از افراد چاق احتماالً به خاطر محدودیت هاي ارتوپدي و 

، قلبی ریوي قادر بـه شـرکت در فعالیـت هـاي هـوازي نیسـتند      

مطالعات متعدد نشان داده اند که انجام تمرینات مقاومتی مـنظم  

هـاي التهـابی    ممکن است شیوه سودمندي براي کاهش شاخص

و مقاومــت بــه  ]40[، ترکیــب بــدن ]11[، نیمــرخ لیپیــدي ]33[

با ایـن حـال    .در افراد چاق، مسن و بیمار باشد ]36،25[انسولین 

قـاومتی بـر بیمـاري هـاي     اطالعات در ارتباط با تاثیر تمرینات م

و نتایج پژوهشهاي قبلی در ایـن  ]43[قلبی عروقی نامعلوم است 

براي مثال کاهش عوامل خطر بیماري  .زمینه ضد و نقیض است

و عـدم معنـی داري در نیمـرخ لیپیـدي      ]20[عروقی -هاي قلبی

  . متعاقب تمرینات مقاومتی گزارش شده است ]30[

       ده از گیاهــان دارویــیعــالوه بــر تمرینــات ورزشــی، اســتفا

می تواند شیوه موثري براي کاهش عوامل خطـر بیمـاري هـاي    

یکی از این گیاهان دارویی که به خاطر . ]13[عروقی باشد -قلبی

التهابی، ضد دیابتی و هایپولیپیدمیک منحصر به هاي ضد فعالیت

 4فردش در علم پزشکی تاریخچه طوالنی دارد جینجر یا زنجبیل

برخی از مطالعات نشـان داده انـد مصـرف زنجبیـل،     . ]16[است 

) سـنتز بیولـوژیکی  (متابولیسم چربی را از طریق بازداري بیوسنتز 

کلسترول سـلولی، افـزایش بیوسـنتز اسـید صـفرا جهـت زدودن       

کلسترول از بدن، و افزایش دفع کلسترول از راه مـدفوع، تعـدیل   

ث همچنین گـزارش شـده مصـرف زنجیبـل باعـ      ].31[ می کند

کاهش شرایط التهابی و مقاومت به انسـولین در آزمـودنی هـاي    

.]39[چاق، می شود 

با این حال، از آنجایی که تا کنون تاثیر تمرینات مقاومتی و  

مصرف مکمل گیاهی زنجبیل بر عوامل خطرزاي بیمـاري هـاي   

عروقی افراد چاق به طور جامع مورد بررسی قرار نگرفته و -قلبی

ات موجود در مطالعات قبلی که به طور جداگانه با توجه به تناقض

انـد، مطالعـۀ حاضـر بـا      تاثیر هریک از عوامل را مطالعه قرار داده

هدف بررسی اثر همزمان تمرینات مقاومتی پیشرونده و مصـرف  

و برخـی دیگـر از عوامـل خطـرزاي      CRPدرازمدت زنجبیل بر 

ا، عروقـی از قبیـل نیمـرخ لیپیـدهاي پالسـم     -بیماري هاي قلبی

  .ترکیب بدنی و مقاومت به انسولین طراحی و اجرا شد

مواد و روشها

مرد چاق بودند کـه بـه صـورت     32آزمودنی هاي تحقیق حاضر 

بـر اسـاس برخـی از    (صالح  هدفمند و داوطلبانه از بین افراد ذي

، جـنس مـذکر،   BMI≤ 30هاي آنتروپومتریکی از قبیل  شاخص

همـه شـرکت کننـدگان    . انتخاب شدند) سال 18-35گروه سنی 

موظف بودند که قبل از نام نویسی در این مطالعه واجـد شـرایط   

هـیچ کـدام از شـرکت کننـدگان در برنامـه هـاي       ) 1: زیر باشند

هـیچ کـدام مشـکالت    ) 2 .ورزشی منظم شرکت نداشـته باشـند  

) 4. سـیگاري نباشـند  ) 3. سالمتی مزمن رایـج را نداشـته باشـند   

عروقی، کلیوي، کبـدي و  -ی، قلبیبیماري هاي تنفسی، متابولیک

هیچ مکمل ضد اکسایشی ) 5. یا بیماري هاي دیگر نداشته باشند

پـس از توزیـع شـرح    . ماه قبل مصرف نکـرده باشـند   6در مدت 

هاي تحقیق، و تکمیـل و اخـذ فـرم     کامل موضوع، اهداف، روش

ورزشی کلیه ي افـراد   ي نامه، پرسشنامه سالمت و سابقه رضایت

تجربی  احراز شرایط ذکر شده، در قالب طرح نیمه داوطلب پس از

1. Dyslipidemia 3. C-reactive protein
2. Cardiovascular diseases (CVD) 4. Ginger
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گـروه،   4کـور و بـه صـورت تصـادفی در      چند گروهـی دوسـویه  

 8(، تمرینات مقاومتی با دارونمـا  )نفر 8(، دارونما )نفر 8(زنجبیل 

جـایگزین  ) نفـر  8(و تمرینات مقاومتی بـا مصـرف جینجـر    ) نفر

 رتوپـدیک، آسیب دیدگی هاي ا مالك خروج از مطالعه نیز. شدند

ابتال به عفونت در نظـر گرفتـه    غیبت بیش از دو جلسه متوالی و

اجازه داشـتند در هـر زمـان و     الزم به ذکر است آزمودنی ها. شد

بی هیچ دلیلی از ادامه تمرینات و انصراف داده و از مطالعه خارج 

گروهها بر اساس وضعیت جسـمانی، سـن، درصـد چربـی     . شوند

لذا افرادي که در . همگن شدند BMI(1(بدن و شاخص تود بدن 

گروه زنجبیـل و گـروه   (گروه مصرف کننده زنجبیل قرار گرفتند 

روزانه یک گـرم کپسـول زنجبیـل    ) تمرینات مقاومتی با زنجبیل

 10وعده در روز به مـدت   4گرمی،  250را در دوزهاي ) زینتوما(

گـروه دارونمـا و گـروه    (افراد دو گروه دیگر . هفته دریافت کردند

به ) مالتودکسترین(نیز قرص دارونما ) تمرینات مقاومتی با دارونما

از ) زینتومـا (هـاي زنجیبـل    کپسـول . همین شکل دریافت کردند

شرکت فراورده هاي داروئی گیاهی گل دارو با مجـوز بهداشـتی   

IRC 1228022777    از اداره کل نظارت بر مـواد غـذایی وزارت

ر گروه تمرینـات ورزشـی   بعالوه افرادي که د. بهداشت تهیه شد

هفتـه تحـت    10قرار گرفتند پروتکل ورزشـی زیـر را بـه مـدت     

نظارت پژوهشـگر و همکـارانش در سـالن آمـادگی جسـمانی و      

همچنین در راستاي تعیین ترکیب . بدنسازي دانشگاه انجام دادند

، دور باسـن، نسـبت   )چـاقی شـکمی  (ها، دور شکم  بدن آزمودنی

بدن، و درصد چربی بـدنی توسـط   ي  توده شکم به باسن، شاخص

سـاعت   12-10افراد مجرب در روز نمونه گیري خونی و بعـد از  

چگالی بدن و درصد چربی بدن با . شد گیري  ناشتایی شبانه اندازه

هـاي پوسـتی    ضـخامت چـین  ( 2سنج پوستی  استفاده از ضخامت

 فرمـول و ) پشت بازو، شکم و فوق خاصـره سـمت راسـت بـدن    

   .برآورد شد 3سایري

برنامه تمرینات مقاومتی مورد اسـتفاده در ایـن مطالعـه قـبالً در     

برنامـه تمرینـات مقـاومتی    . ]27[مطالعات دیگر به کار رفته بود 

 48-72بـا ریکـاوري   ) جلسـه در هفتـه   3(هفتـه   10پیشرونده، 

ساعته بین جلسات تمرینی بـراي مـردان چـاق بـود کـه شـدت       

در راسـتاي  . ه تعیـین شـد  تمرینات با استفاده از یک تکرار بیشین

ــینه    ــرار بیش ــک تک ــین ی ــکی ) RM-1(تعی ــول برزس  4از فرم

یـک  =جابجا شده به کیلوگرم  وزنه)/ 0278/1-)0278/0تکرار[((

تمرینات مقاومتی پیشرونده به صورت . شد استفاده ] تکرار بیشینه

بدین ترتیـب شـرکت کننـدگان    . ایستگاهی و دایره ایی اجرا شد

گرم کردن به ترتیب به اجـراي فعالیـت در   دقیقه  10-15پس از 

، 6سـیم کـش   ،، پرس سـینه 5پرس پا. ایستگاه هاي زیر پرداختند

، جلو بازو با 9پارویی، حرکت8، باز کردن زانو با دستگاه7پشت بازو

هفته اول هـر   2شرکت کنندگان در طی . 11و درازو نشت 10هالتر

-RM 50-1تکـرار در شـدت    15-20با  12دوره 2-3ایستگاه را 

 15-12دوره با  3هر ایستگاه را   3-6انجام دادند، از هفته % 40

ــدت   ــرار و ش ــدت RM %75-50-1تک ــر   4، و در م ــه آخ هفت

اجرا   RM %85-75-1و با شدت  8-12ایستگاهها را با تکرارها 

هفته یکبار  3آزمودنی ها در تمامی ایستگاهها هر  RM-1.کردند

و در هر جلسه بار تمرینی به دوباره مورد محاسبه قرار می گرفت 

همچنین از کلیه افراد خواسـته شـد کـه در    . دقت کنترل می شد

طول مطالعه، رژیم غذایی معمول خود را پیروي کنند و بسته بـه  

گروهی که در آن بودند فعالیت بدنی خود را تغییر ندهند و یـا در  

ز به عالوه، با استفاده ا. فعالیت هاي ورزشی دیگر شرکت ننمایند

گیـري خـونی    ساعته قبل و پس از نمونه 24اي  پرسشنامه تغذیه

اي هفتگی در حین  ي تغذیه اولیه و انتهایی و همچنین پرسشنامه

ها پایش شد تا اثر عوامل مـزاحم   ي آزمودنی اجراي مطالعه تغذیه

  . ثبت و حذف گردد

براي بررسی تأثیر تمرینات مقاومتی و مصرف زنجبیل بر میـزان  

 48-72عروقـی،  -و سایر عوامـل خطـرزاي قلبـی    CRPغلظت 

سـاعت قبــل و پــس از اجــراي پروتکــل، از تمــام آزمــودنی هــا  

آرنجی در حالت ناشتا گرفتـه   هاي خونی از محل ورید پیش نمونه

سرمی با اسـتفاده از کیـت مخصـوص     CRPسپس غلظت . شد

جهـت انـدازه   . اندازه گیـري شـد   ELISAآزمایشگاهی و روش 

 ,TC, TG, HDL-C(خ چربی هاي سـرمی  گیري سطوح نیمر

1. Body Mass Index 7. Triceps push-down
2. Caliper 8. Knee Extention
3. Siri 9. Seated row
4. Brzycki 10. Biceps curl
5. Leg Press 11. Abdominal crunch
6. Let pull 12. Set
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LDL-C(  سطوح تري گلیسرید، کلسترول تـام و ،HDL-C  بـه

LDL-Cروش آنزیماتیک با اسـتفاده از دسـتگاه اتـو آنـالیزور و    

1توسط فرمول فریدوالد
همچنین قند خون ناشتا به . محاسبه شد *

ــت    ــق کی ــن از طری ــزان انسولس ــپکتروفوتومتري و می روش اس

انـدازه گیـري شـده و     ELISAاده از روش مخصوص و با اسـتف 

  .محاسبه شد HOMA-IRمقاومت انسولین از طریق امتیاز 

ها، ابتدا براي بررسی نرمال بودن  در راستاي تجزیه و تحلیل داده

. اسـمیرنوف اسـتفاده شـد    -توزیع داده ها از آزمـون کلمـوگروف 

سپس با توجه به هدف پـژوهش، نـوع آزمـون، حجـم نمونـه و      

عروقـی  -ندازه گیري عوامل خطرزاي بیماري هاي قلبیمقیاس ا

در ادامـه  . طرفه استفاده شد-از روش آماري تحلیل واریانس یک

هاي بین گروهی با استفاده از آزمـون تعقیبـی    مقایسات میانگین

2توکی
کلیه محاسبات آماري در سطح معنی داري . بررسی شدند �

  .انزدهم انجام شدنسخه ش SPSSو با استفاده از نرم افزار  05/0

  ها یافته

شده است و ارائهآزمودنیهامشخصات توصیفی 1در جدول 

، BMIنشان می دهد که تفاوت آماري معنـی داري در مقـادیر   

درصد چربی بـدن، سـن، قـد و وزن در ابتـداي پـژوهش وجـود       

  .و گروهها کامالً با یکدیگر همگن بودند) P<05/0(نداشت 

عیار پـیش آزمـون و پـس آزمـون     میانگین و انحراف م 2جدول 

ترکیب بدن، پیکـره   ;عروقی شامل-شاخص هاي خطرزاي قلبی

 4، نیمرخ لیپیـدي و مقاومـت بـه انسـولین را در     CRPسنجی، 

همانطور که مشاهده می شود در مقایسه با . گروه نشان می دهد
  

  

1. Friedwald
2. Tukey post hoc

مقادیر پیش آزمون، میانگین شاخص هاي دور کمر، نسـبت دور  

د چربی بدن، توده چربی بدن در دو گـروه  کمر به دور لگن، درص

 10تمرین مقاومتی با دارونما و تمرین مقاومتی با زنجبیل بعد از 

هفته از مداخالت کاهش معنی دار و میانگین تـوده بـدن چربـی    

در دو  در حالیکـه ) P>05/0(بدن افزایش معنی داري پیدا کـرد  

ـ    ) زنجیل و دارونما(گروه دیگر  دون میانگین ایـن شـاخص هـا ب

 BMIهمچنین تغییري در مقـادیر  ). P<05/0(تغییر باقی ماند 

  .در هیچکدام از گروهها مشاهده نشد

در  CRPنتایج آزمون آماري نشـان داد کـه میـانگین غلظـت      

گروههاي تمرین مقاومتی با دارونما، تمرین مقاومتی با زنجبیـل  

هفته تمرینات مقاومتی و مصـرف زنجبیـل    10و زنجبیل پس از 

کاهش پیدا کـرد کـه   %  62/27و %  01/35، % 73/28ترتیب به 

بعـالوه، در  ). P>05/0(این کاهش از لحاظ آماري معنی دار بود 

ارتباط با نیمرخ چربی هـاي سـرمی علـی رغـم اینکـه در همـه       

کـاهش در میـانگین شاخصـهاي    ) به جز گروه دارونمـا (گروهها 

ن حال، مشاهده می شود با ای LDLکلسترول، تري گلیسرید و 

تنها کاهش میانگین کلسترول تام در دو گروه تمـرین مقـاومتی   

معنـی  ) تمرین مقاومتی با دارونما و تمرین مقاومتی بـا زنجبیـل  (

همچنین غلظت انسولین پالسـما و شـاخص   ). P>01/0(دار بود 

مقاومت به انسولین در گروههاي تمرین مقـاومتی بـا دارونمـا و    

 ور معنی داري کاهش پیـدا کـرد  تمرین مقاومتی با زنجبیل به ط

)05/0<P (    ــود ــی دار نب ــاهش معن ــل ک ــروه زنجبی ــی در گ ول

)05/0>P .(  

  بحث

هفتــه تمرینــات  10یافتــه هــاي مطالعــه حاضــر نشــان داد 

مقاومتی پیشرونده تغییرات مطلـوبی را در نیمـرخ چربـی مـردان     

  میانگین و انحراف معیار مشخصات آزمودنی هاي پژوهش -1دول ج

  گروه              

  تمرین مقاومتی با دارونما  متغیر
تمرین مقاومتی با 

  زنجبیل
  دارونما  زنجبیل

  38/25 ± 33/2  66/23 ± 39/3  65/23 ± 42/4  71/23 ± 81/3  )سال(سن 

  kg(  62/8 ± 97/101  65/9 ± 95/98  49/4 ± 51/93  97/8 ± 93/97(وزن 

  cm(  70/3 ± 01/177  88/3 ± 25/174  99/2 ± 95/172  86/6 ± 28/174(قد 

BMI )kg/m2(  10/2 ± 81/32  37/2 ± 56/32  67/0 ± 24/31  33/2 ± 20/32  

  03/26 ± 96/2  62/25 ± 20/2  78/27 ± 60/3  68/26 ± 59/3  درصد چربی بدن
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تمرین مقاومتی با دارونما و با زنجیبل بـه ترتیـب از    در دو گروهچاق بوجود می آورد، به طوریکه میانگین سطوح کلسـترول تـام   

  شاخص هاي پیکره سنجی، ترکیب بدن، نیمرخ لیپیدي و مقاومت به انسولین همه گروهها قبل و بعد از تمرین مقاومتی و مصرف زنجبیل - 2جدول

  گروه ها    

  

  شاخص ها  

  دارونما  زنجبیل  زنجبیل+ تمرین   دارونما+ تمرین

  پس آزمون  پیش آزمون  پس آزمون  پیش آزمون  پس آزمون  پیش آزمون  پس آزمون  مونپیش آز

شاخصهاي 

پیکره 

  سنجی

  

 دور کمر

)cm (  
8/4±25/108  *07/6±0/105  3/5±0/108  *6/3±75/102  1/3±95/106  5/2±69/102  3/2±91/104  3/2±91/105  

دور کمر به 

  دور لگن
03/0±06/1  *03/0±04/1  05/0±02/1  *05/0±0/1  04/0±08/1  4/0±07/1  04/0±05/1  07/0±05/1  

شاخص 

هاي ترکیب 

  بدن

  

شاخص 

توده 

  )kg/m2(بدن

1/2±8/32  0/2±5/32  3/2±5/32  8/2±2/32  6/0±2/31  7/0±7/30  3/2±2/32  4/2±3/32  

درصد چربی 

  بدن
5/3±6/26  *3/3±5/23  6/3±7/27  *8/2±7/22  2/2±6/25  1/3±2/25  9/2±0/26  8/2±9/25  

توده بدون 

بی بدن چر

)kg (  

4/8±5/74  *6/6±2/76  7/8±4/71  *3/9±8/74  6/3±4/67  3/3±3/68  7/8±4/74  3/9±8/74  

توده چربی 

  )kg( بدن
6/1±3/27  *6/2±1/25  9/2±5/27  *8/2±4/23  1/2±8/25  3/2±6/24  3/2±2/26  2/2±2/25  

CRP 
)ml/l(  63/0±61/2  *57/0±86/1  62/0±40/2  *76/0±56/1  79/0±91/2  *74/0±08/2  38/0±44/2  66/0±66/2  

نیمرخ چربی 

  هاي خون

  

کلسترول 

  )mg/dl( تام
2/24±1/181  *6/16±1/159  4/41±7/189  *1/33±9/169  9/24±0/186  0/23±1/175  1/29±5/192  4/30±2/193  

تري 

 گلیسرید

)mg/dl(  

9/63±6/159  7/72±3/146  0/23±0/145  7/72±3/146  5/54±6/153  4/28±7/142  1/38±9/169  1/35±0/172  

HDL 
)mg/dl(  2/7±5/42  2/1±0/45  5/4±2/43  0/4±6/47  9/7±6/46  0/9±8/47  55/8±2/42  2/7±5/42  

LDL 
)mg/dl(7/34±2/104  8/23±8/90  6/31±5/112  1/32±8/98  9/19±6/108  3/25±4/100  7/23±9/116  0/25±8/118  

مقاومت به 

انسولین

  

 قند خون

)mg/dl(  
1/12±6/86  1/9±7/85  5/7±37/86  7/8±0/85  7/6±8/92  3/7±2/91  8/10±3/87  6/10±7/88  

انسولین 

 ناشتا

)μI/ml(  

5/9±1/21  *9/10±2/15  4/4±7/22  *9/5±7/15  8/6±6/20  2/3±5/17  5/3±5/23  6/3±9/24  

شاخص 

مقاومت به 

  انسولین

1/2±4/4  *9/1±1/3  2/1±8/4  *4/1±3/3  3/1±6/4  9/0±9/3  2/1±1/5  3/1±5/5  

*
  .ی دار استمعن) P>05/0(در سطح 
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میلـی گـرم بـر دسـی     ( 9/169به  7/189و از  1/159به  1/181

همچنین، تمرینات مقاومتی موجب کاهش . کاهش پیدا کرد) لیتر

. در سایر نشانگرهاي لیپیدي شد، هر چند تغییرات معنی دار نبـود 

یلـوگرمی تـوده   ک 2-3بعالوه، پس از پایـان مـداخالت افـزایش    

عضــالنی بــدن در افــراد شــرکت کننــده در دو گــروه تمرینــات 

در حالیکه درصد چربی بدن، تـوده چربـی،   . مقاومتی مشاهده شد

دور کمر و نسبت دور کمر به دور لگن بـه طـور معنـی داري در    

گروه تمرین کرده مستقل از دو گروه دارونما و زنجیبـل کـاهش   

ر وزن بدن و شاخص تـوده بـدن   جالب اینکه تغییري د. پیدا کرد

این یافته مبین این واقعیت . در گروههاي چهارگانه مشاهده نشد

هفته تمرین مقـاومتی   10است که شاخص هاي لیپیدي متعاقب 

،مستقل از تغییرات همزمان در وزن بدن و رژیم غـذایی کـاهش   

لـذا نتیجـه گیـري مـی شـود تمرینـات مقـاومتی         .پیدا می کند

ند براي تعدیل نیمرخ لیپیدي افـراد چـاق مـوثر    پیشرونده می توا

این یافته ها با نتایج مطالعه قبلـی همسـو مـی باشـد     . واقع شود

همچنــین شــواهد زیــادي حــاکی از آن اســت کــه . ]45،32،24[

تمرینات مقاومتی باعث تغییرات موثري در ترکیب بـدن زنـان و   

ت به طوریکه نشان داده شده این شـیوه تمرینـا  . مردان می شود

موجب افزایش توده عضـالنی بـدن، قـدرت عضـالنی و میـزان      

متابولیسم زمان استراحت شده و به طور مطلوبی موجب تحریک 

بافت چربی زیر پوستی و احشـایی در ناحیـه شـکمی مـی شـود      

هفتـه   10در پژوهش حاضر تمرینات مقـاومتی بـه مـدت    . ]40[

بـا   موجب تغییرات مطلوب در ترکیب بدن و نیمرخ لیپیدي شـد، 

این حال، به نظر می رسد که اثرات بهتر و مطلـوبتر در پروتکـل   

  . ]5[تمرینات مقاومتی طوالنی تر مشاهده می شود 

اما این نتایج در تضاد بـا یافتـه هـاي مطالعـه مـارکیوس و      

بود که عـدم تغییـرات معنـی داري در نیمـرخ     ) 2009(همکاران 

تی گـزارش  لیپیدي زنان سالمند راپـس برنامـه تمرینـات مقـاوم    

شاید دالیل تناقض یافته هاي آنها با مطالعه حاضر . ]30[نمودند 

نخست تفاوت در سن و جنس آزمودنی ها باشد و دوم اینکه آنها 

. جلسه به تمـرین مـی پرداختنـد    2در پروتکل تمرینی خود تنها 

بعالوه، مطالعات دیگر نیز نیزعدم تاثیرتمرین مقاومتی را بـر  بـر   

رگساالن چاق و یـا داراي اضـافه وزن گـزارش    نیمرخ لیپیدي بز

از جمله دالیل مغایرت این نتـایج را مـی تـوان    . ]42،28[نمودند 

و شـدت   BMIتفاوت در سن، شرایط بدنی آزمودنی هـا، مقـدار   

تمرینات، تعداد ایستگاههاي تمرینـی، مـدت پروتکـل تمرینـی،     

  .طرح ها و الگوهاي تمرینی متفاوت ذکر کرد

فته هاي مهم مشاهده شده در این پـژوهش،  یکی دیگر از یا

، )C- )CRPکـاهش معنــی دار غلظــت پــروتئین واکــنش پــذیر  

و انسولین ناشـتا بعـد از   ) HOMA(شاخص مقاومت به انسولین 

هفته از انجام تمرینات مقاومتی در دو گروه تمرین کـرده بـا    10

ایـن یافتـه بـا نتـایج بـروکس و      . مصرف دارونما و زنجبیل بـود 

هفته تمرینـات مقـاومتی    16، که گزارش دادند )2007(ن همکارا

همراه با مراقبت هاي استاندارد در درمان سالمندان با دیابت نوع 

دوم در مقایسه با مراقبت اسـتاندارد بـه تنهـایی باعـث کـاهش      

و افزایش مقاومت بـه انسـولین در    CRPدر غلظت % 20غلظت 

به در تحقیقی دیگر به طور مشا. ، همخوانی دارد]8[آنها می شود 

هفتـه انجـام    13گزارش دادند کـه  ) 1385(حقیقی و همکارانش 

تمرینات مقاومتی باعث کاهش شاخص هاي التهـابی همـراه بـا    

با ایـن حـال،   . بهبود مقاومت به انسولین در مردان چاق می شود

به نتایجی مغایر با یافته هاي مطالعه ) 2009(لوینجر و همکاران 

آنها گزارش دادند تمرین مقاومتی نمـی  . دندحاضر دست پیدا کر

 CRP: تواند تغییرات معنی دار در سایتوکین هاي التهابی از قبیل

شاید می . ]18[و مقاومت به انسولین در زنان سالمند ایجاد نماید 

توان یکی از دالیل احتمـالی نـاهمخوانی ایـن نتـایج را در سـن      

  .  آنها ذکر کرد BMIآزمودنی ها، جنس، وزن و مقادیر متفاوت 

از طرفی مطالعات محدودي وجود دارند کـه اثـرات مصـرف    

عروقـی مـورد   -زنجبیل را بر عوامل خطرزاي بیماري هاي قلبی

با توجه با یافته هاي پژوهش حاضـر بـه   . بررسی قرار داده باشند

نظر می رسد که مصرف زنجبیـل بـه طـور معنـی داري غلظـت      

ز نشـانگرهاي التهـابی و   ، به عنـوان یکـی ا  C-پروتئین واکنشی

. پیش بینی کننده سکته قلبی، را در افراد چاق کاهش مـی دهـد  

گزارش دادند که زنجبیل ممکن است ) 2008(حبیب و همکاران 

از طریق متوقف ساختن  NFkBبه وسیله غیر فعال کردن مسیر 

سایتوکینهاي پیش التهابی، به عنوان یک عامل ضد سـرطانی و  

در پژوهشی دیگر اشاره شـده اسـت   . ]17[ضد التهابی عمل کند 

که زنجبیل حاوي اجزاي است کـه مـانع سـنتز پروسـتاگالندین     

)PG ( شده، و این امر توجیه علمی را براي اثرات ضد التهابی آن

لذا به این دلیل که مصرف روزانه زنجبیـل  . ]16[فراهم می کند 

براي دوره هاي طوالنی مدت اثر جـانبی و عـوارض کمتـري را    

ــر اســتروئیدي   ن ــه مصــرف داروهــاي ضــد التهــابی غی ســبت ب

)NSAIDs ( ــل در    ]39[دارد ــرد زنجبی ــه ف ــر ب ــایی منحص توان
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بازداري از سنتز و کاهش شاخص هاي التهابی از لحاظ پزشـکی  

  .بسیار با اهمیت خواهد بود

عالوه بر این، نتایج این پژوهش نشان داد مصـرف زنجبیـل   

ي و مقاومـت بـه انسـولین در    تأثیر معنی داري بر نیمـرخ لیپیـد  

هر چنـد تمایـل بـه کـاهش در تمـامی ایـن       (مردان چاق ندارد 

، بطوریکه ایـن  )شاخص ها به دنبال مصرف زنجبیل مشاهده شد

. ]41،7[یافته ها همسو با نتایج برخی از مطالعات پیشـین اسـت   

مـاه   3بیـان کردنـد کـه    ) 1997(براي مثـال بردیـا و همکـاران    

مصرف زنجبیل تأثیري بر پروفایل لیپیدي و مقاومت به انسولین 

در مطالعه دیگر . ]7[در افراد داراي بیماري شریان کرونري ندارد 

نمـی  ) روز 70بـه مـدت   (مشخص شد که مصرف پودر زنجبیل 

اري در خرگوشهاي تغذیـه  تواند لیپیدهاي خون را به طور معنی د

ــا کلســترول کــاهش دهــد  ــا ایــن حــال، اثــرات . ]41[شــده ب ب

هایپولیپیدمیک عصاره زنجبیل در برخی دیگر از مطالعات نشـان  

اعالم کردند ) 2004(آخانی و همکاران . ]23،2،1[داده شده است 

که درمان با زنجبیل باعث کاهش معنی دار سطوح کلسـترول و  

افزایش سطوح انسولین در موشهاي دیابتی تري گلیسرید و شاید 

مشـخص   )2005( کنـدور و گویـال  ي در مطالعـه  . ]1[می شود 

باعث کـاهش سـطوح کلسـترول و     زنجبیلشده تغذیه با عصاره 

تــري گلیســرید ســرمی در موشــهاي هایپرلیپیــدیمیک ناشــی از 

در بیمـاران  ) 2007( علیزاده و همکاران ].23[ فروکتوز شده است

کاهش معنی ) هایپرلیپیدیمیا(باالي لیپیدهاي خون  داراي سطوح

داري در سطوح کلسـترول و تـري گلیسـرید را پـس از مصـرف      

همچنـین  . ]2[زنجبیل در مقایسه بـا شـیه داروگـزارش نمودنـد     

گـزارش دادنـد کـه کـاهش سـطوح      ) 2000(فارمن و همکـاران  

لیپیدهاي پالسما به دنبال مداخله با زنجیبل ممکن است ناشی از 

این دلیل احتمالی باشد، که بعد از مصرف عصاره زنجیبل از سنتز 

یکی از دالیـل  . ]12[سلولی کلسترول جلوگیري به عمل می آید 

احتمالی براي تناقض یافته هـاي ایـن محققـان بـا نتـایج ایـن       

پژوهش ممکن است تفاوت در مقدار زنجبیـل مصـرفی و طـول    

اتی کـه اثـرات   به طوري که اکثـر مطالعـ  . دوره مصرف آن باشد

مصرف زنجبیل را بر پروفایل لیپیدي و انسولین پالسمایی مـورد  

 4-3(بررسی قرار داده اند دز باالي این دارو را تجویز کـرده انـد   

، در حالیکه، در پژوهش حاضر از دز پـایین ایـن دارو   )گرم در روز

  . استفاده شد) گرم در روز 1(

العـه نتیجـه گرفتـه    با توجه به نتایج به دست آمده از این مط

هفته تمرین مقاومتی می تواند موجب بهبود معنـی   10می شود 

عروقی شده و شیوه -داري در عوامل خطرزاي بیماري هاي قلبی

بعالوه، مصـرف زنجبیـل   . درمانی موثري در افراد چاق می باشد

ــی دار غلظــت   ــاهش معن ــی از  CRPباعــث ک ــوان یک ــه عن ، ب

. عروقی، در افراد چاق شـد -نشانگرهاي اصلی بیماري هاي قلبی

گرمـی   1بنابراین بطور کلـی هـر چنـد مصـرف زنجبیـل در دز      

نتوانست باعث بهبود معنی دار در پروفایل لیپیدي و مقاومت بـه  

انسولین شود اما به نظر می رسد می تواند داروي مـوثري بـراي   

  .عروقی در افراد چاق باشد-کاهش عوامل خطرزاي قلبی

  سپاسگزاري

تمـامی افـرادي کـه در مطالعـه حاضـر شـرکت       از همکاري 

داشتند و همچنین جناب آقاي دکتر قاسم زاده، کـاوه بتـوراك و   

ابراهیم احمدیان که در انجام ایـن مطالعـه نگارنـدگان را یـاري     

بعالوه الزم به ذکـر اسـت کـه مقالـه     . نمودند قدردانی می گردد

ریخ پژوهشی حاضر از رساله دکتري فیزیولوژي ورزشی که در تـا 

در دانشگاه آزاد به تصویب رسـیده اسـت اسـتخراج     28/8/1388

  .شده است

References

[1] Akhani SP, Vishwakarma SL and Goyal RK, Anti-

diabetic activity of Zingiber officinale in Streptozotocin-

induced type I diabetic rats. J  Pharm Pharmacol 56 

(2004) 101-105.

[2] Alizadeh RF,  Roozbeh F, Saravi M, Pouramir M, Jalali 

F, Moghadamnia AA, Investigation of the effect of 

ginger on the lipid levels. A double blind controlled 

clinical trial. Saudi Med J 29 (2008) 1280-1284.

[3] Aronne LJ, Brown WV, Isoldi KK, Cardiovascular 

disease in obesity: A review of related risk factors and 

risk-reduction strategies. J Clin Lipidol 1 (2007) 575–

582.

[4] Badreldin HA, Gerald B, Musbah O, Nemmar A, Some 

phytochemical, pharmacological and toxicological 



و همکاران آتشک  لیو مصرف زنجب یمقاومت اتنیاثر تمر یبررس 

326326

properties of ginger (Zingiber officinale Roscoe): A 

review of recent research. Food Chem Toxicol 46 

(2008) 409–420.

[5] Balducci S, Leonetti F, Di Mario U, Fallucca F, Is a 

long-term aerobic plus resistance training program 

feasible for and effective on metabolic profiles in type 2 

diabetic patients?. Diabetes Care 27 (2004) 841-2.

[6] Bastard JP, Maachi M, Lagathu C, Kim MJ, Caron M, 

Vidal H, Capeau J Bruno F, Recent advances in the 

relationship between obesity, inflammation, and insulin 

resistance. Eur Cytokine 17 (2006) 4-12. 

[7] Bordia A, Verma SK, Srivastava KC, Effect of ginger 

(Zingiber officinale Rosc.) and fenugreek (Trigonella 

foenumgraecum L) on blood lipids, blood sugar and 

platelet aggregation in patients with coronary artery 

disease. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 56 

(1997) 379-384.

[8] Brooks N, Layne1 JE, Gordon PL, Roubenoff R, Nelson 

EM, Sceppa CC, Strength training improves muscle 

quality and insulin sensitivity in Hispanic older adults 

with type 2 diabetes. Int J Med Sci 4 (2007) 19–27.

[9] Calderon KS, Yucha CB, Schaffer SD, Obesity-Related 

Cardiovascular Risk Factors: Intervention 

Recommendations to Decrease Adolescent Obesity. 

Journal of Pediatric Nursing 20 (2005) 2-13. 

[10] Chen SB, Lee YC Ser KH, Chen JC, Chen SC, Hsieh 

HF, Lee WJ, Serum C-Reactive Protein and White 

Blood Cell Count in Morbidly Obese Surgical Patients.

OBES SURG 19 (2009) 461–466.

[11] Fenkci S, Sarsan A, Rota S, Ardic F, Effects of 

resistance or aerobic exercises on metabolic parameters 

women who are not on a diet. Adv Ther 23 (2006) 404-

413.

[12] Fuhrman B, Rosenblat M, Hayek T, Coleman R, Aviram 

M, Ginger extract consumption reduces plasma 

cholesterol, inhibits LDL oxidation and attenuates 

development of atherosclerosis in atherosclerotic, 

apolipoprotein E-deficient mice. Journal of Nutrition

130 (2000) 1124–1131. 

[13] Ghayur MN, Gilani AH, Afridi MB, Houghton PJ, 

Cardiovascular effects of ginger aqueous extract and its 

phenolic constituents are mediated through multiple 

pathways. Vascul. Pharmacol 43 (2005) 234–241.

[14] Ghroubi S, Elleuch H, Chikh T, Kaffel N, Abid M, 

Elleuch MH, Physical training combined with dietary 

measures in the treatment of adult obesity. A 

comparison of two protocols. Annals of Physical and 

Rehabilitation Medicine 52 (2009) 394–413. 

[15] Goyal RK Kadnur SV, Beneficial effects of Zingiber 

officinale on goldthioglucose induced obesity. 

Fitoterapia 77 (2006)160–163.

[16] Grzanna R, Lindmark L, Frondoza CG, Ginger—An 

Herbal Medicinal Product with Broad Anti-

Inflammatory Actions. J Of Medicinal Food 8 (2005) 

125–132.

[17] Habib SHM, Makpol S, Hamid NA, Das D, Ngah WZ, 

Yusof YAM, Ginger extract (Zingiber officinale) 

hasanti-cancerand anti-inflammatory effects on 

ethionine-induced hepatomarats. Clinics 63 (2008) 807-

13.

[18] Haghighi AH, Ravasi AA, Gaeini AA, Aminian N, 

Hamedinia MR, The Effect of Resistance Training on 

Proinflammatory Cytokines and Insulin Resistance in 

Obese Men. Olympic 14 (2006) 19-30.

[19] Heilbronn LK, Campbell LV, Adipose Tissue 

Macrophages, Low Grade Inflammation and Insulin 

Resistance in Human Obesity. Current Pharmaceutical 

Design 14 (2008) 1225-1230.

[20] Hurley BF, Hagberg JM, Goldberg AP, Seals DR, 

Ehsani AA, Brennan RE, Holloszy JO, Resistive 

training can reduce coronary risk factors without 

altering VO2max or percent body fat. Med Sci Sports 

Exerc 20 (1988) 150–154.

[21] Janghorbani M, Amini M, Willett W, Mehdi Gouya M, 

Delavari A, et al, First Nationwide Survey of Prevalence 

of Overweight, and Abdominal Obesity in Iranian 

Adults Obesity 15 (2007) 2797-2808.

[22] Joseph LJO, Davey SL, Evans WJ, Campbell WW, 

Differential Effect of Resistance Training on the Body 

Composition and Lipoprotein-Lipid Profile in Older 

Men and Women. Metabolism 11 (1999) 1474-1480. 

[23] Kadnur SV, Goyal RK, Beneficial effects of Zingiber 

officinale Roscoe on fructose induced hyperlipidemia 

and hyperinsulinemia in rats. Indian Journal of 

Experimental Biology 43 (2005) 1161–1164.

[24] Kelley GA Kelley KS, Impact of progressive resistance 

training on lipids and lipoproteins in adults: A meta-

analysis of randomized controlled trials. Preventive 

Medicine 48 (2009) 9–19.

[25] Klimcakova E, Polak J, Moro C, Hejnova J,   Majercik



1389 پاییز، 3، شماره 14جلد   فیزیولوژي و فارماکولوژي

327327

M, Viguerie N, Berlan M and et al, Dynamic strength 

training improves insulin sensitivity without altering 

plasma levels and gene expression of adipokines in 

subcutaneous adipose tissue in obese men. Journal of 

Clinical Endocrinology & Metabolism 10 (2006) 380-

382. 

[26] Lantz RC, Chen GJ, Sarihan M, Só lyom AM, Jolad SD, 

Timmermann BN, The effect of extracts from ginger

rhizome on inflammatory mediator production. 

Phytomedicine 14 (2007) 123-128.

[27] Levinger I, Goodman C, Peake J, Garnham A, Hare DL, 

Jerums G, Selig S, Inflammation, hepatic enzymes and 

resistance training in individuals with metabolic risk 

factors. Journal compilation Diabetes UK. Diabetic 

Medicine 26 (2009) 220–227.

[28] Maesta N, Nahas EA, Nahas N, Orsatti FL, Fernandes 

CE, Traiman P and Burini RC, Effects of soy protein 

and resistance exercise on body composition and blood 

lipids in postmenopausal women. Maturitas 56

(2007)350–358.

[29] Marinou K, Tousoulis D, Antonopoulos AS, Stefanadi E 

and Stefanadis C, Obesity and cardiovascular disease: 

From pathophysiology to risk stratification. 

International Journal of Cardiology 138 (2010) 3–8.

[30] Marques E, Carvalho J, Soares JMC, Marques F Mota J, 

Effects of resistance and multicomponent exercise on 

lipid profiles of older women. Maturitas 63 (2009) 84–

88. 

[31] Matsuda A, Wang ZH, Takahashi SH, Tokuda T, Miura 

N, Hasegawa J, Upregulation of mRNA of retinoid 

binding protein and fatty acid binding protein by 

cholesterol enriched-diet and effect of ginger on lipid 

metabolism. Life Sciences 84 (2009) 903–907.

[32] Misra NK, Alappan NK, Vikram K, Goel N, Gupta K, 

Mittal et al. Effect of supervised progressive resistance 

exercise training protocol on insulin sensitivity, 

glycemia, lipids, and body composition in Asian Indians 

with type 2 diabetes. Diabetes Care 31 (2008) 1282–

1287.

[33] Olson TP, Dengel DR, Leon AS, Schmitz KH, Changes 

in inflammatory biomarkers following one-year of 

moderate resistance training in overweight women. 

International Journal of Obesity 31 (2007) 996–1003.

[34] Parisi SM, Goodman E, Obesity and Cardiovascular 

Disease Risk in  Children and   Adolescents. Current

Cardiovascular Risk Reports 2 (2008) 47–52.

[35] Poirier P, Giles TD, Bray GA, et al. Obesity and 

cardiovascular disease: pathophysiology, evaluation, and 

effect of weight loss: an update of the 1997 American 

Heart Association Scientific Statement on Obesity and 

Heart Disease from the Obesity Committee of the 

Council on Nutrition, Physical Activity, and 

Metabolism. Circulation 113 (2006) 898–918.

[36] Reynolds TH, Supiano MA, Dengel DR, Resistance 

training enhances insulin-mediated glucose disposal 

with minimal effect on the tumour necrosis factor-alpha 

system in older hypertensive. Metabolism 53 (2004) 

397–402.

[37] Rutter MK, Meigs JB, Sullivan LM, D’Agostino RB, 

Wilson PWF, C- reactive protein, the metabolic 

syndrome, and prediction of cardiovascular events in the 

Framingham Offspring Study. Circulation 110 (2004) 

380-5.

[38] Saito M, Ishimitsu T, Minami J, Ono H, Ohrui M, 

Matsuoka H, Relations of plasma high-sensitivity C-

reactive protein to traditional cardiovascular risk factors. 

Atherosclerosis 167 (2003) 73-9.

[39] Thomson M, Al-Qattan KK, Al-Sawan SM, Alnaqeeb 

MA, IKhan, AM, The use of ginger (Zingiber officinale 

Rosc.) as a potential anti-inflammatory and 

antithrombotic agent. Prostaglandins Leukotrienes and 

Essential FattyAcids 67 (2002) 475-478.

[40] Tresierras MA, Balady GJ, Resistance Training in the 

Treatment of Diabetes and Obesity: Mechanisms And 

Outcomes. Journal of Cardiopulmonary Rehabilitation 

and Prevention 29 (2009) 67-75.

[41] Verma SK, Singh M, Jain P, Bordia A, Protective effect 

of ginger, Zingiber officinale Rosc on experimental 

atherosclerosis in rabbits. Indian J Exp Biol 42 (2004) 

736-738.

[42] Vincent HK, Bourguignon C, Vincent KR, Resistance 

training lowers exercise induced oxidative stress 

andhomocysteine levels in overweight and obese older 

adults. Obesity 14 (2006)1921–30.

[43] Williams MA, Haskell WL, Ades PA, et al, Resistance 

exercise in individuals with and without Cardiovascular 

Disease: 2007 update: a scientific statement from the 

American Heart Association Council on Clinical 

Cardiology and Council on Nutrition. Physical Activity 

and Metabolism Circulation 116 (2007) 572–584.



و همکاران آتشک  لیو مصرف زنجب یمقاومت اتنیاثر تمر یبررس 

328328

[44] Wong PC, Chia M, Tsou I, Wansaicheong G, Tan B, 

Wang J, Tan J, Kim CG and et al, Effects of a 12-week 

Exercise Training Programme on Aerobic Fitness, Body 

Composition, Blood Lipids and C-Reactive Protein in 

Adolescents with Obesity. Ann Acad Med Singapore 37 

(2008) 286-93. 

[45] Yang JY, Nam JH, Park H, Cha HS, Effects of 

resistance exercise and growth hormone administration 

at low doses on lipid metabolism in middle-aged female 

rats. European Journal of Pharmacology 539 (2006) 

99–107.

 


	ab-Piri.pdf
	piri_uncorrected_Proof.pdf

