
 

  مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
  65- 74 ، صفحات1395 تابستان، 2 ، شمارهیازدهمسال 

  
  

هاي صحرایی دیابتی شده با  موش اثر زنجبیل همراه با تمرین شنا بر الگوي چربی خون
  استرپتوزوتوسین

  4، مصطفی رضایی 3فاطمه احمدي ،2سید علی حسینی   ،1زرعبدالصالح 

  sa_zaras@yahoo.com :پست الکترونیکی، دانشگاه جهرم، ایران، ادبیات و علوم انسانیدانشکده گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،  استادیار: نویسنده مسئول  -1
  ، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ایرانعلوم انسانیدانشکده  ،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی استادیار -2
  دانشگاه جهرم، ایران ادبیات و علوم انسانیدانشکده کارشناسی ارشد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،  -3
   ایران، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، علوم انسانیدانشکده  ،کارشناسی ارشد گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی -4

  16/3/95: تاریخ پذیرش                                                                                                  18/12/94: تاریخ دریافت
 چکیده

 که جا آن از. شود می هاي درمانی مختلفی استفاده باشد که جهت درمان و کنترل آن از روش ها شایع می دیابت از بیماري :سابقه و هدف

برخوردارند، این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره زنجبیل همراه تمرین  کمتري عوارض از داروهاي شیمیایی از بسیاري به نسبت گیاهی داروهاي
  .هاي صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین انجام گردید شنا با بر الگوي چربی خون موش

گروه شامل  4طور تصادفی به  ها به نمونه. رأس موش صحرایی انجام شد 60یک مطالعه تجربی است که روي این تحقیق  :هامواد و روش
دقیقه شنا، پنج جلسه در  30برنامه تمرینی شامل  .تمرین شنا، عصاره زنجبیل، تمرین شنا همراه با عصاره زنجبیل و گروه کنترل تقسیم شدند

لیپوپروتئین کم چگال، کلسترول لیپوپروتئین خیلی کم چگال، تري  در پایان با خونگیري از قلب میزان کلسترول.هفته بود 4و به مدت  هفته
ها، از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و جهت تجزیه و تحلیل داده .چگال مشخص گردیدگلیسرید، کلسترول تام و کلسترول لیپوپروتئین پر

  .)α=05/0(توکی استفاده شد  آزمون تعقیبی
گلیسرید و کلسترول تام در  چگال، تري لیپوپروتئین خیلی کم لیپوپروتئین کم چگال، کلسترول نتایج نشان داد که میزان کلسترول :هایافته
 بود، ولی کلسترول ترداري پایینهاي زنجبیل، تمرین شنا و تمرین شنا همراه با عصاره زنجبیل نسبت به گروه کنترل به طور معنیگروه

  ).p=001/0(داري باالتر بود چگال به طور معنیلیپوپروتئین پر
هاي صحرایی دیابتی اثرگذار است و باعث بهبود الگوي تمرین شنا همراه با مصرف عصاره زنجبیل بر الگوي چربی خون موش :گیري نتیجه

  .شود هاي دیابتی می چربی خون در موش
  دیابت، زنجبیل، الگوي چربی خون، موش صحراییشنا،  :واژگان کلیدي

  مقدمه 
شیرین نوعی بیماري است که در نتیجه اختالل  دیابت
-ریز ایجاد و باعث افزایش غلظت گلوکز خون می غدد درون

این افزایش ممکن است که در نتیجه عدم ترشح انسولین . شود
 .)1(و یا نقص در فعالیت انسولین یا هر دوي این عوامل باشد 

در افراد دیابتی،  الگوي چربی خونترین اختالالت از شایع
لیپوپروتئین  کلسترول مقدار تري گلیسیرید، کاهش افزایش

دیابت به عنوان . )1(پرچگال و افزایش کلسترول خون است 
یک مشکل سالمت عمومی در جهان و همچنین به عنوان یک 

کند؛ تهدید می 21ها را در قرن عامل خطر که سالمت انسان

گزارشات حاکی از این امر است که در جهان شیوع دیابت در 
 320میزان آن در حدود  2025بوده و در سال  حال افزایش

دیابت ، البته میزان شیوع )2(میلیون نفر در جهان خواهد بود 
طوري که میزان آن در ه در ایران نیز روبه افزایش است ب

  .)3(شود  درصد جمعیت را شامل می 5/5حدود 
هاي عصبی، کلیوي و عضالنی در دیابت باعث ایجاد آسیب

افزایش چربی خون و به دنبال آن به . )1(شود افراد دیابتی می
وجود آمدن دیگر مشکالت قلبی و عروقی از دیگر عوارض 

محققان زیادي در سراسر دنیا در تالش . بیماري دیابت است
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هاي گوناگون عوارض بیماري هستند تا با استفاده از روش
امروزه استفاده از گیاهان براي درمان . ابت را کاهش دهنددی

هایی که براي کاهش از روش. )4(است هها افزایش یافت بیماري
اد شده، عوارض دیابت از جمله عوارض قلبی عروقی آن پیشنه

بدنی همراه با رژیم غذایی و دارو درمانی است انجام فعالیت
-یکی از شناخته zingiberofficinaleام علمی زنجبیل با ن .)5(

هاي گیاهی است که در اکثر نقاط دنیا در طب ترین گونه
ها از جمله دیابت مورد استفاده سنتی براي درمان انواع بیماري

تواند متابولیسم یل میمشخص شده که زنجب. )6(گیرد قرار می
. چربی را افزایش دهد و دفع کلسترول از بدن را تعدیل نماید

بدنی  اند که انجام فعالیتهمچنین مطالعات نشان داده
داري در میزان چربی خون خصوصاً شنا باعث کاهش معنی

  .)7- 9(شود افراد دیابتی می
اثر مصرف زنجبیل در کاهش چربـی و گلـوکز خـون چنـد     

مطالعـه روي  . است که مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت   سالی 
 کلسترول بیماران دیابتی نشان داده که زنجبیل توانسته مقدار

لیپوپروتئین خیلی کم چگال  کلسترول لیپوپروتئین کم چگال،
 کلسـترول  و تري گلیسیرید را کاهش دهد و در ضـمن مقـدار  
ــزایش دهــد  ــر چگــال خــون را اف ــوپروتئین پ  در. )6، 10( لیپ

پژوهشی دیگر که بـه بررسـی اثـر مصـرف پـودر زنجبیـل بـر        
 2هاي گلوکز و چربی در بیماران مبتال به دیابـت نـوع    شاخص

پرداخته بود، مشخص شد که میانگین کلسترول لیپـوپروتئین  
. دار یافتــه اســت کــم چگــال در گــروه آزمــون کــاهش معنــی

همچنـین در گـروه آزمـون کلسـترول تـام و تـري گلیسـیرید        
افزایش یافته که ایـن   کلسترول لیپوپروتئین پرچگال کاهش و

در پژوهشی دیگـر،  . )1( دار نبود تغییرات از لحاظ آماري معنی
الگـوي چربـی   که به بررسی اثر هشت هفته ورزش در آب بـر  

پرداخته بود، گزارش کـرد   2بیماران مبتال به دیابت نوع  خون
 الگوي چربی خونداري در که ورزش در آب باعث بهبود معنی

بنابراین با توجه به . )7(گردد می 2بیماران مبتال به دیابت نوع 
اینکه نتایج مطالعات در مورد اثر زنجبیـل و همچنـین تمـرین    

باشـد و از  همسو با یکدیگر مـی  الگوي چربی خونشنا بر روي 
ن ایـن دو  رسد پژوهشی کـه اثـر همزمـا   طرف دیگر به نظر می

متغیر را مورد ارزیابی قرار دهد انجام نشده است تحقیق حاضر 
-به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا تمرین شنا اثر معنی

هاي صحرایی مبتال به دیابت موش الگوي چربی خونداري بر 
 الگوي چربـی خـون  داري بر دارد؟ آیا مصرف زنجبیل اثر معنی

بت دارد؟ و همچنین آیا تمرین هاي صحرایی مبتال به دیاموش
الگـوي چربـی   داري بـر  شنا همراه با مصرف زنجبیل اثر معنی

ها صحرایی مبتال به دیابت نسبت به هـر کـدام بـه    موش خون
 تنهایی دارد؟

  هامواد و روش  
در این مطالعه : گیريجامعه و نمونه آماري و روش نمونه

اسپراگودوالی مبتال هاي صحرائی نژاد رأس موش 60تجربی از 
هاي صحرایی دوره یک  کل موش. به دیابت استفاده شد

اي سازگاري با محیط را سپري نمودند و فقط هنگام  هفته
  .شدندها از قفس خارج میشستشوي قفس

هاي صحرایی در  موش: هاي صحراییشیوه نگهداري موش
گراد و درجه سانتی 24تا  20با دماي  شگاهیمحیط آزما

درصد نگهداري شدند  65تا  55رطوبت نسبی حدود همچنین 
به طور دقیق توسط  بار کیساعت 12و چرخه روشنایی نیز هر 

هاي  موش. تنظیم کننده الکترونیکی نور سالن تنظیم شد
هاي جنس پلی کربنات شفاف با قابلیت اتو صحرایی در قفس
هاي ها از تراشه و بریده شدند و داخل قفس کالو نگهداري می

ب استریل جهت جذب ادرار و مدفوع حیوانات و همچنین چو
  . ها استفاده شدراحتی آن

هاي صحرایی  جهت تغذیه موش: هاي صحراییتغذیه موش
: ؛ فیبر خام 5/3 – 5/4: ؛ چربی خام23: پروتئین خام(از پلت 

: ؛ فسفر  95/0 – 1: ؛ کلسیم  10حداکثر : ؛ خاکستر4 -5/4
؛  10حداکثر : ؛ رطوبت  5/0 – 55/0: ؛ نمک  65/0 – 7/0

 63/0: سیستئین + ؛ متیونین 33/0: ؛ متیونین  15/1: لیزین 
هاي صحرایی  ویژه موش) 25/0: ؛ تریپتوفان  72/0: ؛ ترئونین 

هاي که در مرکز پرورش و تکثیر حیوانات آزمایشگاهی سلول
دسترسی . شد، استفاده شد مصرف می رازیبنیادین ش

غذا به صورت نامحدود بود و آب در هاي صحرایی به  موش
. ها وجود داشت لیتري در تمامی قفس میلی 500هاي بطري

هاي صحرایی در ابتدا و پایان دوره تحقیق به طور  وزن موش
 . جداگانه ثبت شد

هـاي  فرایند دیابتی شـدن مـوش  : اطالعات يآور روش جمع
یک هفته پس از سازگاري بـا محـیط   ) نمونه آماري(صحرایی 

شـروع مـداخالت تجربـی شـامل برنامـه      . آزمایشگاه آغاز شـد 
تمرینی و مصرف عصاره زنجبیل، یک هفته پس از القاء دیابت 

بـه منظـور دیـابتی کـردن      .ها صورت گرفـت و نگهداري موش
گرم به ازاي هر کیلـوگرم   میلی 50 هاي صحرایی به اندازهموش
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انسولین، از وزن بدن از سم استرپتوزوتوسین، به وسیله سرنگ 
بعـد  . )11(هاي صحرایی تزریق شد به صورت صفاقی به موش

هــا از گذشــت چهــار روز بــه روش پــانچ کــردن، از دم مــوش 
کوکـارد، گلـوکز   خونگیري به عمل آمد و با اسـتفاده از نوارگلو 

ها به طور تصـادفی بـه چهـار    موش .گیري شدخون آنها اندازه
گروه شامل کنترل، تمرین شنا، مصرف عصاره زنجبیل بـا دوز  

گرم بر کیلوگرم و تمرین شنا همراه با مصرف عصاره  میلی 100
-به گروه. گرم بر کیلوگرم تقسیم شدند میلی 100زنجبیل دوز 

ه با مصرف عصاره زنجبیل به مدت هاي تمرین شنا و شنا همرا
دقیقـه   15چهار هفته و پنج روز در هفته و در هر روز به مدت 

گیري متغیرهاي بعد از این مدت، جهت اندازه. تمرین داده شد
گروه کنترل بدین جهـت  . مورد مطالعه خونگیري انجام گرفت

بیوشیمیایی بـا   يرهایها با متغدر نظر گرفته شد تا دیگر گروه
آن گروه مقایسه شوند و عوامل محیطی اثر گذار بر متغیرهـاي  

  .مورد مطالعه کنترل شوند
پروتکل تمرین شنا شـامل چهـار هفتـه    : پروتکل تمرین شنا

گراد به مـدت  درجه سانتی 30تا 25شنا کردن در آب با دماي 
دقیقه در هر جلسه و پنج جلسـه در هفتـه بـود و پـس از      30

  .شدندها به وسیله سشوار خشک میمرین موشاتمام ت
بـه منظـور بررسـی اثـر     : جراحی حیوانـات آزمایشـگاهی  

متغیرهاي مستقل بر تغییرات احتمالی متغیرهاي وابسته طبق 
برنامه از پیش تعیین شـده، همـه حیوانـات مـورد مطالعـه بـا       

در ایـن  . استفاده از شیوه مناسب آسان کشـی، قربـانی شـدند   
ها در کمترین زمان ممکن و با تا همه موشپژوهش سعی شد 

بیهوشی بـه وسـیله کتـامین و    . حداقل درد و آزار کشته شوند
. زایلوزین و خونگیري مستقیم از بطن چپ در نظر گرفته شـد 

عملیات خونگیري بدین صورت بود که ابتدا حیوانات به وسیله 
. شـدند مـی  هوش یدقیقه ب 5کتامین و زایلوزین پس از حدود 

اه با استفاده از باز کردن قفسه سینه خونگیري مستقیماً از آنگ
  .شدبطن چپ حیوانات انجام می

ــدازه ــري متغیــرروش ان ــدازه: گی ــی ان  گیــري نیمــرخ چرب
کلسترول لیپوپروتئین پر چگال، تري گلیسـیرید و کلسـترول   (

ــا اســتفاده از کیــت ) تــام ــه روش آنزیمــی و ب هــاي تجــاري  ب
کت یاسا طـب صـورت گرفـت و    شیمی تهیه شده از شر زیست

همچنین کلسترول لیپوپروتئین کم چگال با استفاده از معادله 
فریدوالد محاسبه شد و کلسترول لیپوپروتئین خیلی کم چگال 

  .از تقسیم تري گلیسیرید بر پنج محاسبه شد

هـاي  از آمار توصیفی براي تعیـین شـاخص  : هاي آماريروش
. استفاده شـد ) انحراف استاندار(و پراکندگی ) میانگین(مرکزي 

اسـمیرنوف جهـت تعیـین طبیعـی بـودن       -آزمون کالموگروف
ها به کار رفت، همچنین از آمار استنباطی هاي گروهتوزیع داده

راهه و آزمون تعقیبی تـوکی بـراي تجزیـه     تحلیل واریانس یک
داري نیـز بـراي تمـام    سطح معناها استفاده شد و تحلیل یافته

  .در نظر گرفته شد) = 05/0p(محاسبات 
  هایافته  

ارائـه شـده    1هاي مورد مطالعه در جـدول   میانگین وزن موش
شود که تفـاوت بـین    ها مشاهده می با مقایسه وزن موش. است

ها از این نظـر همگـن    گروهی در وزن آنها وجود ندارد و موش
اسمیرنوف جهت -الموگروفهمچنین آزمون آماري ک. باشند می

ها نشان داد که همه متغیرها از توزیع نرمال  بررسی توزیع داده
طرفـه در   یـک  واریـانس  تحلیل آزمون نتایج. کردند پیروي می

داري در غلظـت   معنـی  تفـاوت  دهـد کـه   نشـان مـی   2جـدول  
ــال  کلســترول ــم چگ ــوپروتئین ک ــترول، )P=001/0( لیپ  کلس

 کلســـترول، )P=001/0( لیپــوپروتئین خیلـــی کـــم چگـــال 
و )P=001/0( ، تري گلیسـرید )P=003/0( لیپوپروتئن پرچگال

ــام ــروه )P=001/0( کاســترول ت ــق وجــود دارد  گ . هــاي تحقی
دهد  نشان می 3در جدول  توکی تعقیبی آزمون همچنین نتایج

لیپوپروتئین پر چگال در گروه تمرین شنا به طور  کلسترولکه 
، مصــرف )p=006/0(کنتــرل هــاي  داري بــاالتر از گــروه معنــی

و تمــرین شــنا همــراه بــا مصــرف عصــاره ) p=02/0(زنجبیــل 
هـا تمـرین شــنا،    در مقایسـه گـروه  . اسـت ) p=02/0(زنجبیـل  

مصرف زنجبیل و تمرین شنا همراه با مصرف زنجبیل با گـروه  
شود کـه تمـرین شـنا، مصـرف زنجبیـل و       کنترل مشاهده می

داري بـر کـاهش    معنیتمرین شنا همراه با مصرف زنجبیل اثر 
لیپوپروتئین خیلی  لیپوپروتئین کم چگال، کلسترول کلسترول

). p=001/0(کم چگال، تـري گلیسـرید و کلسـترول تـام دارد     
 ، کلسـترول )p=02/0( سطوح کلسترول لیپوپروتئین کم چگال

ــم چگــال   ــی ک ــوپروتئین خیل ــري گلیســرید )p=02/0(لیپ ، ت
)01/0=p ( و کلســترول تــام)03/0=p ( گــروه تمــرین شــنا در

تـر از گـروه    داري پـایین  همراه با عصاره زنجبیل به طور معنـی 
در مقایسـه گـروه تمـرین شـنا و زنجبیـل      . تمرین شـنا اسـت  

گردد که تمرین شـنا و زنجبیـل اثـر یکسـانی بـر       مشاهده می
ــال   ــم چگ ــوپروتئین ک ــترول لیپ ــترول)p=53/0( کلس  ، کلس

ــم چگــال   ــی ک ــوپروتئین خیل ــري )p=99/0(لیپ گلیســرید ، ت

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

sf
t.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 10

https://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-2181-en.html


 و همکاران عبدالصالح زر.../ اثر زنجبیل همراه با تمرین شنا بر الگوي چربی                                                                         68 
 

 ٦٨

)99/0=p (   و کلسـترول تـام)30/0=p (همچنـین تمــرین  . دارد
داري بر  شنا و زنجبیل نسبت به تمرین شنا به تنهایی اثر معنی

 ، کلسـترول )p=02/0( کاهش کلسترول لیپوپروتئین کم چگال

ــم چگــال   ــی ک ــوپروتئین خیل ــري گلیســرید )p=01/0(لیپ ، ت
)01/0=p ( ــام ــین) p=003/0(و کلســترول ت ــزایش  و همچن اف

  . دارد) p=02/0(لیپوپروتئین پر چگال  کلسترول
  

  هاي تحقیق هاي صحرایی در گروه توصیف وزن موش .1جدول 
  )وزن به گرم( پیش آزمون  )تعداد( نام گروه

  )میانگین ±انحراف استاندارد (
  )وزن به گرم( پس آزمون

  )میانگین ±انحراف استاندارد (
  داري سطح معنی

  p=06/0  55/182±47/23 52/168±43/22  )سر 15( کنترل 
  p=23/0  21/154±70/32 70/149±02/33 )سر 15( زنجبیل

  p=12/0  69/164±07/24  30/155±45/24 )سر 15( تمرین استقامتی
  p=09/0  57/166±28/29  64/147±67/31 )سر 15( زنجبیل +تمرین استقامتی 

 
  

 کلستروللیپوپروتئین خیلی کم چگال،  کلستروللیپوپروتئین کم چگال،  کلسترول نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه براي تغییرات .2جدول 
  هاي تحقیقهاي صحرایی در گروهموش لیپوپروتئن پرچگال، تري گلیسرید و کلسترول تام

 .F Sig  میانگین ±انحراف معیار   گروه  متغیر

  لیپوپروتئین کم چگال کلسترول
  )گرم در دسی لیتر میلی(

   82/182±94/2  کنترل
  

45/45  
 

 
 

  ٭ 0/ 001
 

 58/101±11/2  تمرین شنا
 66/86 ± 02/1  زنجبیل

 33/68 ± 09/1  شنا با زنجبیل

  لیپوپروتئین خیلی کم چگال کلسترول
  )گرم در دسی لیتر میلی(

   24/57±85/4  کنترل
  

81/87 

 ٭ 0/ 001
 22/34±76/4  تمرین شنا

 83/33± 98/1  زنجبیل
 66/27± 56/1  شنا با زنجبیل

  لیپوپروتئن پرچگال کلسترول
  )گرم در دسی لیتر میلی(

   33/33±34/2  کنترل
  
77/5 

 ٭ 0/ 003
 60/38±43/3  تمرین شنا

 66/33±65/2  زنجبیل
 66/33 ± 17/4  شنا با زنجبیل

  تري گلیسرید
  )گرم در دسی لیتر میلی(

   22/286±42/2  کنترل
  

81/87 

 ٭ 0/ 001
 10/171±38/2  تمرین شنا

 17/169± 94/9  زنجبیل
 33/138 ± 81/7  شنا با زنجبیل

  تام کلسترول
  )گرم در دسی لیتر میلی(

   44/273 ±80/2  کنترل
81/64 

 ٭ 0/ 001
 40/174±58/2  تمرین شنا

 17/154±09/1  زنجبیل
 67/129 ± 03/7  شنا با زنجبیل

  تحلیل واریانس یک طرفه: داري است ؛ آزمون آماري  نشان دهنده تفاوت معنی:  *
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  نتایج آزمون تعقیبی توکی جهت تعیین محل تفاوت الگوي چربی خون در گروه هاي تحقیق .3جدول 
 شنا با زنجبیل زنجبیل شنا  گروه  متغیر

  لیپوپروتئین کم چگال کلسترول
  )گرم در دسی لیتر میلی(

  M= 28/81٭  کنترل
001/0  =p 

#20/96 =M  
001/0  =p 

€53/114  =M  
001/0  =p 

  M=  91/14 ---   تمرین شنا
53/0  =p 

€24/33  =M  
02/0  =p 

  M= 33/18 ---    زنجبیل
45/0  =p 

  لیپوپروتئین خیلی کم چگال کلسترول
  )گرم در دسی لیتر میلی(

  M= 02/23٭  کنترل
001/0  =p 

#41/23 =M  
001/0  =p 

€57/29  =M  
001/0  =p 

  M=  38/0 ---   تمرین شنا
99/0  =p 

€55/6  =M  
01/0  =p 

  M=  16/6 ---    زنجبیل
06/0  =p 

  لیپوپروتئن پرچگال کلسترول
  )گرم در دسی لیتر میلی(

  M= - 26/5٭  کنترل
006/0  =p 

33/0- =M  
99/0  =p 

33/0-  =M  
99/0  =p 

  M=  93/4# ---   تمرین شنا
02/0  =p 

€93/4  =M  
02/0  =p 

  M=  001/0 ---    زنجبیل
99/0  =p 

  تري گلیسرید
  )گرم در دسی لیتر میلی(

  M=12/115٭  کنترل
001/0  =p 

#05/117 =M  
001/0  =p 

€88/147  =M  
001/0  =p 

  M=  93/1 ---   تمرین شنا
99/0  =p 

€76/32  =M  
01/0  =p 

  M=  83/30 ---    زنجبیل
06/0  =p 

  کاسترول تام
  )گرم در دسی لیتر میلی(

  M= 04/99٭  کنترل
001/0  =p 

#27/119 =M  
001/0  =p 

€77/143  =M  
001/0  =p 

  M=  23/20 ---   تمرین شنا
30/0  =p 

€73/44 =M  
003/0  =p 

  M=  50/24 ---    زنجبیل
24/0  =p 

سطح :  Pها ؛  میانگین تفاوت:  Mتعقیبی توکی؛ آزمون : آزمون آماري زنجبیل؛+ گروه شنا داري  تفاوت معنی:  €گروه زنجبیل؛ داري  تفاوت معنی: #؛ گروه شناداري  تفاوت معنی:  *
  داري معنی

  
  بحث  

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان کلسترول 
لیپوپروتئین کم چگال، کلسترول لیپوپروتئین خیلی کم 

هاي زنجبیل،  چگال، تري گلیسرید و کلسترول تام در گروه
تمرین شنا و تمرین شنا همراه با عصاره زنجبیل نسبت به 

تر ولی کلسترول  داري پایین گروه کنترل به طور معنی

مشخص . داري باالتر بود ن پر چگال به طور معنیلیپوپروتئی
شد که چهار هفته تمرین شنا همراه با مصرف عصاره زنجبیل 

هاي لیپوپروتئین کم چگال موش کلسترول منجر به کاهش
اند که مطالعات نشان داده. گرددصحرایی مبتال به دیابت می

داري با  یلیپوپروتئین کم چگال رابطه معن کلسترول
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 ٧٠

هاي قلبی و عروقی، دیابت و تغذیه دارد و انجام  بیماري
لیپوپروتئین  کلسترولتواند باعث کاهش تمرینات ورزشی می

در ) 1390(براي مثال رحیمی و همکاران . کم چگال شود
ورزش در آب باعث کاهش  پژوهشی بیان نمودند که یک دوره

لیپوپروتئین کم چگال بیماران مبتال به  کلسترولدار معنی
دهد که تمرین همچنین شواهد نشان می. )7(گردد دیابت می
 دهد لیپوپروتئین کم چگال را کاهش می کلسترولهوازي، 

ي محققین مختلف از جمله رحیمی و نتایج مطالعه. )12(
، )1390(صارمی ، )2013(، ایندرانیل )1390(همکاران 
با مطالعه حاضر همسو ) 2012(و قربانی ) 1392(اسفرجانی 

و دلیل این همسویی ممکن است به  )7، 12-15( باشدمی
. ها باشددر گروه) ورزش هوازي(علت یکسان بودن نوع ورزش 

تواند متابولیسم چربی را از طریق از سوي دیگر زنجبیل می
زایش بیوسنتز اسید صفرا بازداري بیوسنتر کلسترول سلولی، اف

جهت زدودن کلسترول از بدن و افزایش دفع کلسترول از بدن 
. )16( و افزایش دفع کلسترول از راه مدفوع تعدیل کند

زنجبیل با مهار لیپاز روده و افزایش حرکات دودي روده و 
باعث کاهش تري  تواند یکاهش جذب چربی در روده م

و همچنین با افزایش میزان و فعالیت  )17(گلیسیرید شود 
هاي  تواند در کاهش چربی ز عروقی میآنزیم لیپوپروتئین لیپا

  .)6(سرم مؤثر باشد 
عالوه بر این نشان داده شده که اجزاء اصلی سازنده 

-ها جلوگیري میزنجبیل از بیوسنتز کلسترول در کبد موش
در تحقیقی اثر ) 2009(عبدالرحیم و همکاران . )18(کنند 

و عملکرد کلیه در  الگوي چربی خونزنجبیل بر روي گلوکز و 
 کلسترول هاي دیابتی را بررسی نمودند، آنها اعالم کردندموش

دیابتی که زنجبیل مصرف  يها لیپوپروتئین کم چگال در موش
نتایج مطالعه علیزاده . )19(دار یافت کرده بودند کاهش معنی

ي حاضر با مطالعه) 2009(و عبدالرحیم و همکاران ) 2008(
و این هم خوانی ممکن است به ) 17، 19(هم خوانی دارد 

آتشک . هاي آزمایشی باشددلیل مصرف زنجبیل در گروه
گزارش کرد که مصرف زنجبیل تأثیر در پژوهشی ) 1389(

و مقاومت به انسولین در  الگوي چربی خونداري بر معنی
مردان چاق ندارد هر چند که تمایل به کاهش در تمامی این 

مطالعه آتشک . ها به دنبال مصرف زنجبیل مشاهده شدشاخص
تواند که علل آن می )16(باشد با مطالعه حاضر ناهمسو می

. ها و احتماالً تفاوت در نوع برنامه تمرینی باشدویژگی آزمودنی

 بودندطالعه آتشک، مردان چاق م يها یبه طوري که در آزمودن
  .نددکه به تحت تأثیر تمرین مقاومتی قرار گرفته بو

ي حاضر نشان داد که چهار هفته تمرین همچنین مطالعه
 کلسترولشنا همراه با مصرف عصاره زنجبیل منجر به کاهش 

هاي صحرایی مبتال به لیپوپروتئین خیلی کم چگال موش
هاي خیلی کم چگال تئینلیپوپرو کلسترول. گردددیابت می

هایی هستند که حاوي غلظت باالیی از تري لیپوپروتئین
ها ها و غلظت متوسطی از کلسترول و فسفولیپیدگلیسیرید

در پژوهشی، گزارش ) 1390(رحیمی و همکاران . هستند
لیپوپروتئین خیلی کم چگال در گروه  کلسترولکردند که 

نتایج . )7(شت دار داتجربی نسبت به شاهد کاهش معنی
باشد که فعالیت ورزشی مطالعه آنان با مطالعه حاضر همسو می

ي نتایج مطالعه. تواند دلیل این همسویی باشددر آب می
با ) 2008(و علیزاده و همکاران ) 1388(شیردل و همکاران 

، 17( باشدمی ي حاضر به دلیل مصرف زنجبیل همسومطالعه
6.(  

همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که چهار هفته 
تمرین شنا همراه با مصرف عصاره زنجبیل منجر به افزایش 

هاي صحرایی مبتال به لیپوپروتئین پر چگال موش کلسترول
لیپوپروتئین پرچگال به عنوان  کلسترول. گردددیابت می

که میزان باالي آن اي شود به گونهکلسترول خوب شناخته می
باعث محافظت بدن در مقابل حمالت قلبی است و میزان 

ها قلبی را گرم در دسی لیتر میزان بیماري میلی 40کمتر از 
هاي لیپوپروتئین رولکلستمعتقدند که . )20(دهد افزایش می

ها در مقابل تشکیل آنرواسکلروز پرچگال از جدار شریان
در نتیجه هنگامی که در شخص نسبت . کنندمحافظت می

هاي پرچگال به کم چگال، باال شد، لیپوپروتئین کلسترول
شواهد . باشداحتمال تشکیل آترواسکلروز به شدت کاهش می

هاي لیپوپروتئین لکلسترودهد که تمرین هوازي، نشان می
  )12(دهد افزایش می 2پرچگال را در بیماران دیابتی نوع 

توان  هاي ورزشی بر نیمرخ چربی می در رابطه با اثر فعالیت
یک نقش بسیار مهم را در مسیر  HDLگونه بیان نمود که  این

حمل و نقل کلسترول دارد و مقدار آن با توجه به مقدار و 
همچنین در چندین گزارش . یابد شدت تمرین افزایش می

پالسما با کاهش وزن و تري گلیسرید پالسماي  HDLافزایش 
بدن مرتبط است که در ظاهر این تغییرات باعث بهبود 

هاي احتمالی افزایش  ی از علتیک. شود حساسیت انسولینی می
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HDL افزایش فعالیت آنزیم ،LPL )Lipoprotein Lipase (در 
 VLDLدر تبدیل  LPLآنزیم . باشد نتیجه فعالیت ورزشی می

 HDLو با افزایش فعالیت آن، سطح . مؤثر است HDLبه 
 LCAT )Lecithin- Cholesterolاز طرفی . یابد افزایش می

Acyltransferase ( بر عالوهLDL کلسترول را به ذرات ،HDL 
ممکن است افزایش این آنزیم مسئول افزایش . کند تبدیل می

HDL نشان داده شده است که . ناشی از تمرین باشدLCAT 
هاي ورزشی افزایش داشته  به میزان زیادي در بعضی از تمرین

هاي ورزشی سبب  رسد فعالیت همچنین به نظر می. است
افزایش لیپولیز و کاهش اسیدهاي چرب در خود عضالت نیز 

تجزیه  LPLبه طوري که افزایش فعالیت . )21(شوند  می
هاي  کند و موجب حذف ذره را تسریع می VLDLگلیسرول در 

عالوه بر این علت احتمالی دیگر افزایش . شود لیپوپروتئینی می
HDL افزایش تولید ،HDL  توسط کبد در پی تغییرات فعالیت

بدنی و کاهش لیپاز کبدي به دنبال فعالیت  LPLآنزیم 
هاي دیگري مثل کاهش  رود مکانیزم احتمال می. باشد می

ها و  حساسیت انسولین که تغییراتی در سطح چربی
تواند در این زمینه  کند، می هاي خونی ایجاد می لیپوپروتئین

  .)9(تأثیرگذار باشد 
شود هاي پرچگال باعث میلیپوپروتئین کلسترولافزایش 

از طرف . تا از رسوب کلسترول در داخل عروق جلوگیري شود
هاي ورزشی به ویژه تمرینات هوازي موجب یتدیگر انجام فعال

هاي بیشتري متابولیسم بیشتر چربی شده، در نتیجه از چربی
-اکثر تحقیقات نشان داده. گرددبراي تأمین انرژي استفاده می

 کلسترولهاي استقامتی موجب افزایش اند که فعالیت
. کندلیپوپروتئین پرچگال شده و سالمت فرد را تضمین می

و زاهدمنش ) 2006(، سندریجا )1390(مطالعه صارمی نتایج 
و ) 12، 22، 23(باشد  ي حاضر همسو میبا مطالعه) 2013(

دلیل این همسویی ممکن است به علت تمرینات ورزشی در 
گزارش ) 2009(همچنین عبدالرحیم و همکاران . ها باشدگروه

هاي لیپوپروتئین پرچگال در موش کلسترولکردند سطح 
داري که زنجبیل مصرف کرده بودند به طور معنیدیابتی 

ي حاضر به دلیل ي آنان با مطالعهافزایش یافت، نتایج مطالعه
طالیی و . )19(باشد ي زنجبیل همسو میمصرف عصاره

اعالم کردند که مصرف ) 1389(و آتشک ) 1391(همکاران 
لیپوپروتئین  کلسترولداري بر سطح زنجبیل تأثیر معنی
تواند این ناهمسویی می که علت) 1، 16(پرچگال نداشته است 

تفاوت در نوع آزمودنی و مدت زمان مصرف دارچین باشد که 
ها در تحقیق آتشک مردان چاق بودند و مدت زمان  آزمودنی

  . مصرف دارچین در تحقیق طالیی و همکاران، هشت هفته بود
همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که چهار هفته تمرین 

داري در ل منجر به کاهش معنیشنا همراه با عصاره زنجبی
-هاي صحرایی مبتال به دیابت میغلظت کلسترول تام موش

هاي ي چربیکلسترول ماده روغنی نرمی است از دسته. گردد
ها و غشاهاي سلول یافت مشتق است این ماده در همه دیواره

، از )دیواره قلب(ها رسوب کلسترول در سرخرگ. شودمی
بررسی نتایج . )24( آیدشمار میهاي سکته قلبی به علت

هاي عروق کرونر با دهد که بروز بیماريتحقیقات نشان می
رول تام رابطه مستقیم داشته و افزایش کلسترول میزان کلست

شود و همچنین کاهش تام موجب افزایش ریسک ابتال می
هاي قلبی  غلظت پالسمایی کلسترول از بروز زود هنگام بیماري

تواند یکی از کند که تمرینات هوازي میو عروقی جلوگیري می
مطالعات . )25( علل مهم کاهش سطوح کلسترول خون باشد

اند که پس از انجام فعالیت هوازي منظم توسط افراد نشان داده
نتایج مطالعه . دیابتی سطح کلسترول کاهش یافته است

، اسفرجانی )1390(، رحیمی و همکاران )1379(اکبرزاده 
باشد با مطالعه حاضر همسو می) 2012(قربانی  و) 1392(
که این همسویی ممکن است به دلیل نوع ) 7، 14، 15، 25(

در پژوهش خود گزارش ) 2006(زینب . تمرینات ورزشی باشد
کرد زنجبیل باعث کاهش قابل توجهی در کلسترول خون 

ي ي او با مطالعهنتایج مطالعه. )26(هاي دیابتی شد موش
حاضر هم خوانی دارد که به دلیل تأثیر زنجبیل بر کاهش 

) 2006(نتایج مطالعات سندریجا . باشدمیالگوي چربی خون 
دهد که برنامه تمرینات شنا اثر نشان می) 2013(و زاهد منش 

که با  )22، 23( داري روي کلسترول تام نداشته استمعنی
احتماالً دلیل اصلی . باشدنتایج مطالعه حاضر ناهمسو می

تفاوت در نتایج، تفاوت در برنامه تمرین شنا و ویژگی 
ین شنا در تحقیق بطوري که مدت زمان تمر. ها باشدآزمودنی

هاي تحقیق زاهدمنش را  هفته بود و آزمودنی 14سندریجا، 
  .دادند زنان ورزشکار تشکیل می

دار را در غلظت همچنین نتایج این مطالعه کاهش معنی
. هاي صحرایی مبتال به دیابت نشان دادتري گلیسیرید موش

تري گلیسیرید یک نوع چربی است که در بدن ساخته 
ین از مواد غذایی مصرفی در بدن نیز منشأ شود، همچن می
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افزایش سطح تري گلیسیرید در بدن منجر به بروز . گرددمی
-شود ولی از نظر کلینیکی نمیهاي قلبی و عروقی میبیماري

هاي قلبی و عروقی تواند به تنهایی شاخصی براي خطر بیماري
تواند به باشد بلکه در کنار افزایش میزان کلسترول خون می

اند مطالعات نشان داده.  )20(عنوان خطر قلبی محسوب شود 
ها و که فعالیت هوازي از طریق افزایش حجم میتوکندري

 هاي لیپولیز و همچنین افزایش فعالیت آنزیمفعالیت آنزیم
لیپوپروتئین لیپاز در حین فعالیت و در هنگام ریکاوري سبب 

گلیسیرید در بیماران ها و کاهش تريافزایش کاتابولیسم چربی
گزارش ) 2013(  Khannaو Manna. )14(شود دیابتی می

که پس از دوره تمرین سطح تري گلیسیرید کاهش  ندکرد
ي رحیمی همچنین نتایج مطالعه. )13(داري داشته است معنی

. )7(باشد با نتایج مطالعه حاضر همسو می) 1390(و همکاران 
الگوي دلیل این همسویی اثر مثبت ورزش شنا بر کاهش 

نیز در ) 2006(و زینب ) 2004(آخانی . استچربی خون 
تحقیقات خود نتایج مشابهی در تأثیر زنجبیل بر کاهش تري 

که ) 26، 27(هاي دیابتی گزارش کردند گلیسیرید در موش
در . تواند تأثیر مصرف زنجبیل باشدعلت این همخوانی می

ي چربی خون ي عوامل کاهندهمطالعات انجام شده در زمینه
بسیاري در مورد تأثیر تمرین شنا و  در افراد دیابتی، شواهد
اي در مورد تأثیر شود اما تاکنون مطالعهگیاه زنجبیل یافت می

  . تمرین شنا همراه با مصرف عصاره زنجبیل یافت نشد

دقیقه تمرین شنا، اثر  15نتایج مطالعه حاضر نشان داد که 
هاي صحرایی  داري بر بهبود الگوي چربی خون موش معنی

گرم به ازاي هر  میلی 100مصرف روزانه . مبتال به دیابت دارد
داري بر بهبود  کیلوگرم وزن بدن عصاره زنجبیل اثر معنی

. دارد هاي صحرایی مبتال به دیابت الگوي چربی خون موش
دقیقه تمرین شنا، همراه با مصرف عصاره  15همچنین 

زنجبیل نسبت به تمرین شنا به تنهایی اثر بیشتري بر بهبود 
. هاي صحرایی مبتال به دیابت دارد الگوي چربی خون موش

ي حاضر به طور کلی نشان داد که تمرین شنا نتایج مطالعه
هاي موش نالگوي چربی خوهمراه با مصرف عصاره زنجبیل بر 

 کلسترولصحرایی دیابتی اثرگذار است و باعث کاهش 
لیپوپروتئین خیلی کم  کلستروللیپوپروتئین کم چگال، 

شود ولی میزان چگال، تري گلیسیرید و کلسترول تام می
با توجه به . دهدلیپوپروتئین پرچگال را افزایش می کلسترول

چربی خون  توان توصیه کرد که جهت بهبود الگوي ها می یافته
بجاي تمرین شنا به تنهایی از تمرین شنا به همراه مصرف 

  عصاره دارچین استفاده شود
  سپاسگزاري

دانند از پرسنل  نویسندگان مقاله حاضر بر خود الزم می
معاونت  نیآزمایشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی و همچن

پژوهشی دانشگاه مرودشت کمال تشکر و قدردانی را به عمل 
  .آورند
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Background and Objectives: Diabetes is a common disease, and different methods have so far been recommended for 
its treatment and control. Since the use of herbal medicines has fewer side effects than many chemical drugs, this study 
aimed to investigate the effect of Ginger together with swimming training on blood fat profiles in adult diabetic rats 
with streptozotocin. 

Materials and Methods: This experimental study was conducted on 60 adult rats, which were randomly divided into 
four groups including Swim, Ginger, Swim with ginger, and Control. The training program included 30 minutes of 
swimming, five times a week for 4 weeks. At the end, by phlebotomizing the rats' heart, Low-density lipoprotein, Very 
low-density lipoprotein, Triglycerides, Cholesterol and High-density lipoprotein were measured. The one-way ANOVA 
and Tukey post hoc test were used for data analysis (05/0 = α). 

Results: The results showed that Low-density lipoprotein cholesterol, Very low density lipoprotein cholesterol, 
Triglycerides and Total cholesterol were significantly lower in the Ginger, Swimming, and Swimming exercise with 
ginger extract groups than in the control group, but High-density lipoprotein cholesterol was significantly higher than 
in the control group. 
Conclusion: Swiming together with ginger extract is effective on blood fat profiles in diabetic rats and improves them. 
Keywords: Swim, Diabetes, Ginger, Blood fat profiles, Rat  

  
 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

sf
t.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

https://nsft.sbmu.ac.ir/article-1-2181-en.html
http://www.tcpdf.org

