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Abstract
Background and Objectives: Hypertension is one of most common
clinical disorder and there is a positive relationship among prevalence
risk of cardiovascular diseases, overweight, and hypertension. This
research aimed to investigate the effects of ginger supplement and high
intensity interval training (HIIT) on blood pressure, VO2max, and body
fat percentage in overweight women.
Methods: In this randomized placebo-controlled quasi-experimental
study, according to research team facilities, 24 healthy overweight
women (age range, 20-30 years), were divided into 3 groups of ginger
(n=8), training+ginger (n=8), and training+placebo (n=8) and
performed 10 weeks of HIIT (40m-maximal shuttle run) and daily
consumed 3 g of ginger or placebo tablets. To test the hypothesis of the
research, paired t-test, one-way ANOVA, and Tukey post-hoc tests,
were used at the significance level of p<0.05.
Results: After 10 weeks, significant decrease was observed in systolic
blood pressure in ginger+training (p=0.001) and ginger (p=0.001)
groups, and a decrease was observed in diastolic blood pressure in
ginger (p=0.01) group. Also, body fat percentage significantly
decreased in ginger+training (p=0.01) compared to the ginger group,
and VO2max significantly increased in training+ginger (p=0.000) and
training+placebo (p=0.000) groups compared to the ginger group.
Conclusion: Based on the findings of this study, HIIT and ginger
consumption can be a good strategy to improve systolic and diastolic
blood pressures in women. Also, this kind of trainings is an effective
approach in improving cardiorespiratory function and body
composition in the population of overweight women.
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تغییرات فشار خون ،ترکیب بدنی و حداکثر توان هوازی ،درپی  10هفته تمرینات تناوبی
شدید و مصرف زنجبیل در زنان دارای اضافه وزن
شیال نایبیفر ،*1محمداسماعیل افضلپور ،1طوبی کاظمی ،2حسین ابطحی ایوری ،3مهدی مقرنسی

1

بیرجند ،ایران.

زمینه و هدف :بیماری فشار خون باال ،یکی از عمومیترین اختالالت بالینی است و ارتباط

2دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
بیرجند ،بیرجند ،ایران.
3دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی
گناباد ،گناباد ،ایران.

مثبتی بین خطر شیوع بیماریهای قلبی  -عروقی ،اضافه وزن و فشار خون وجود دارد .این تحقیق
با هدف بررسی اثرات مکمل زنجبیل و تمرینات تناوبی شدید بر تغییرات فشار خون ،حداکثر
توان هوازی و درصد چربی بدن در زنان دارای اضافه وزن انجام شد.
روش بررسی :در این مطالعه نیمهتجربی بهطور تصادفی و کنترلشده با استفاده از دارونما و
باتوجه به امکانات تیم تحقیقاتی 24 ،زن سالم دارای اضافه وزن (با دامنه سنی  20-30سال) به سه
گروه زنجبیل ( ،)n=8تمرین  +زنجبیل ( )n=8و تمرین  +دارونما ( )n=8تقسیم شدند و به مدت
 10هفته به انجام تمرین تناوبی شدید (دویدن  40متر سرعت رفت و برگشت) و مصرف روزانه
3گرم قرص زنجبیل یا دارونما پرداختند .برای بررسی فرضیههای تحقیق ،از آزمون تی زوجی،
آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنیداری p<0/05 ،استفاده شد.
یافتهها :پس از  10هفته ،کاهش معنیدار فشار سیستول در گروههای تمرین  +زنجبیل
( )p=0/001و زنجبیل ( ،)p=0/001و کاهش فشار دیاستول در گروه زنجبیل ( )p=0/01مشاهده
گردید .همچنین درصد چربی بدن در گروه تمرین  +زنجبیل ( )p=0/01نسبت به گروه زنجبیل،
کاهش معنیداری داشت و حداکثر توان هوازی در گروه تمرین  +زنجبیل ( )p=0/000و تمرین
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 +دارونما ( )p=0/000نسبت به گروه زنجبیل ،افزایش معنیداری نشان داد.
نتیجهگیری:طبق نتایج این مطالعه ،تمرین تناوبی شدید و مصرف زنجبیل میتواند تدبیر مناسبی
در بهبود فشار خون سیستول و دیاستول در زنان باشد .همچنین اینگونه تمرینات دارای رویکرد
مؤثری در بهبود عملکرد قلبی  -تنفسی و ترکیب بدنی در جمعیت زنان دارای اضافه وزن
میباشند.
کلید واژهها :تمرین تناوبی؛ زنجبیل؛ پرفشاری خون.
لطفاً به این مقاله بهصورت زیر استناد نمایید:
Nayebifar Sh, Afzalpour ME, Kazemi T, Abtahi Eivari H, Mogharnasi M.
Changes in blood pressure, body composition, and Vo 2max after 10 weeks of
high intense interval training and ginger consumption in overweight women.
]Qom Univ Med Sci J 2017;11(6):19-27. [Full Text in Persian
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1دانشکده علوم ورزشی ،دانشگاه بیرجند،

چکیده

تغییرات فشار خون ،ترکیب بدنی و حداکثر توان هوازی ،درپی  10هفته تمرینات تناوبی شدید و ...

شیال نایبیفر و همکاران

بیماری فشار خون باال ،یکی از عمومیترین اختالالت بالینی است

آدنوزینتری فسفات ( )ATPمشارکت میکنند ( .)12در ارتباط

و ارتباط مثبتی بین خطر شیوع بیماریهای قلبی  -عروقی ،اضافه

با تأثیر این تمرینات بر ترکیب بدنی نیز نتایج متفاوتی گزارش

وزن و فشار خون وجود دارد که بهازای هر افزایش در فشار خون

شده است؛ بهطوریکه برخی کاهش ( )14،13و برخی عدم تغییر

به اندازه  2/1میلیمتر جیوه ،خطر شیوع بیماریهای قلبی  -عروقی

( ) 7،6،3در ترکیب بدنی افراد دارای اضافه وزن را عنوان

دو برابر میشود .این بیماری بهصورت کامل و دائمی قابلدرمان

کردهاند .مکانیزمهای احتمالی درگیر در کاهش چربی بدن درپی

نیست؛ بلکه باید توسط راهکارهایی ،در جهت کنترل آن اقدام

تمرینات  ،HIITشامل افزایش اکسیداسیون چربی حین تمرین و

کرد ( .)1امروزه ،استفاده از راهکارهای غیردارویی ازجمله انجام

پس از تمرین و کاهش اشتها متعاقب این نوع تمرینات میباشد

تمرینات منظم بدنی ،استفاده از طب مکمل و جایگزین (داروهای

( .) 15در ارتباط با تأثیر زنجبیل بر فشار خون ،مطالعات محدود و

گیاهی) در بین متخصصان بالینی بسیار رواج یافته است .در

متناقضی موجود است .یک مطالعه بر روی رتها نشان داد

بسیاری از مطالعات پیشین ،پروتکلهای تمرینی ،شدتهای نسبتاً

زنجبیل بر ضربان قلب و فشار خون ،اثرات مستقیم و غیرمستقیم

کم تا متوسط را شامل میشد؛ درحالیکه بسیاری از مطالعات

برجای میگذارد (( Ghayour .)16سال  )2005مشاهده کرد

اخیر تمرینات تناوبی با شدت باال ( )HIITرا در برنامه خود

عصاره خالص زنجبیل موجب کاهش در فشار خون شریانی

گنجاندهاند ( .)2در مطالعات گزارش شده حداقل  12هفته

بهصورت وابسته به دوز ( 0/3 -3میلیگرم برکیلوگرم) در

تمرینات  HIITبرای ایجاد اثرات مثبت و مطلوب کاهشی (از

رتهای بیهوششده میشود ( .)17درحالیکه عربلو (سال ،)2014

 %2-%8کاهش) در فشار سیستول و دیاستول مورد نیاز است ،اما

عدم تأثیر مصرف کپسول زنجبیل را بر فشار خون سیستول و

انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه با زمانهای کوتاهتر ،ضروری

دیاستول بیماران دیابتی گزارش کرد ( .)18بنابراین باتوجه به اینکه

است ( .)3برخی مطالعات ،بهبود فشار خون سیستول و دیاستول

در مطالعه حاضر ،در زمینه تأثیر همزمان تمرینات تناوبی شدید و

درپی  12هفته  HIITدر افراد دارای سندرم متابولیک ( )4و 16

زنجبیل بر فشار خون ،پیشینه پژوهشی یافت نشد .این مطالعه با

هفته  HIITدر افراد میانسال چاق ( )5را نشان دادهاند ،اما در برخی

هدف بررسی تغییرات فشار خون ،حداکثر توان هوازی و درصد

مطالعات نیز عدم تغییر در فشار خون ،درپی تمرینات تناوبی شدید

چربی بدن پس از یک دوره  10هفتهای تمرینات تناوبی شدید از

گزارش شده است ( .)7،6همانطورکه مشاهده میشود نتایج

نوع میدانی همراه با مکمل زنجبیل در زنان بیتحرک دارای

متناقض تغییرات فشار خون استراحتی سیستول و دیاستول پس از

اضافه وزن انجام شد.

تمرینات تناوبی شدید ،لزوم مطالعه بیشتر در این زمینه را تأیید
میکند .براساس مطالعات حیوانی و انسانی ،کاهش فعالیت

روش بررسی

سمپاتیکی پس از فعالیت ورزشی رخ میدهد ( .)9،8همچنین

در این مطالعه نیمهتجربی ،جامعه آماری شامل دانشجویان دختر

گیرندههای فشاری سرخرگی و قلبی تنفسی نیز در کاهش

دارای اضافه وزن دانشگاه بیرجند بود .جهت تعیین تعداد نمونهها؛

فشارخون پس از فعالیت ورزشی ،نقش مؤثری دارند ( .)10از

پس از جمعآوری اطالعات فردی ،وضعیت سالمتی ،دارابودن

طرفی ،افزایش ( )6و عدم تغییر ( )11اکسیژن مصرفی بیشینه

شرایط آزمون و کسب رضایتنامه کتبی برای شرکت در پژوهش

( ،)VO2maxپس از تمرینات تناوبی شدید گزارش شده است.

براساس امکانات تیم تحقیق 24 ،نفر انتخاب شدند .در ادامه ،این

فاصله استراحت کوتاه و متناوب بین تکرارها و دورهای آن باعث

تعداد افراد پس از همگنشدن از لحاظ سن ،شاخص تودهبدنی و

تحریک بیشتر سوختوساز هوازی و نیز دفع بیشتر الکتات از

فشارخون ،بهطور تصادفی در گروههای تمرین تناوبی  +زنجبیل

خون میشود .در طی دورههای کوتاه فعالیتهای تکراری و با

( ،)n=8تمرین تناوبی  +دارونما ( )n=8و زنجبیل( )n=8قرار

شدت بیشینه ،سوخـتوسـاز فـسفـاژنهـای پـرانـرژی ،گلیکـولیـز

گرفتند.
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مقدمه

بـیهـوازی و سوختوساز اکسایشی؛ همه در چرخه بازسازی

شیال نایبیفر و همکاران

تغییرات فشار خون ،ترکیب بدنی و حداکثر توان هوازی ،درپی  10هفته تمرینات تناوبی شدید و ...

معیارهای خروج از مطالعه شامل :داشتن بیماری قلبی  -عروقی،

همچنین ،حداکثر توان هوازی با استفاده از آزمون بیشینه بروس

فشار خون باال ،دیابت ،استعمال دخانیات ،بارداری و داشتن

( )Bruceبر روی تریدمیل (مدل

فعالیت بدنی منظم در  6ماه قبل از شروع اجرای طرح بود.

 ،)Cos10199با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد (.)21

بـدیـن منظـور یکهفـتـه پیـش از شـروع تمـریـنـات ،از

]2) +مجموع سه نقطه[×) – (0/001مجموع سه نقطه× = )0/4درصد چربی بدن

پرسشـنامـه وضعـیت سالمت و فعـالـیت بـدنـی عـادتـی بک

×0/03) + 0/03سن(

h-p- Cosmos T 150

( -3/9زمان کل به دقیقه و کسری از ثانیه ×=)4/3حداکثر اکسیژن مصرفی زنان

شد ( .)19بهعالوه ،آزمودنیها از روند مطالعه ،نوع تمرینات و

تمامی اندازهگیریها در یکساعت از روز و در یک مکان

نحوه مصرف مکمل آگاهی یافتند 24 .ساعت قبل از شروع برنامه

(آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش) انجام گرفت .شاخصهای

تمرینی و  48ساعت پس از آخرین جلسه تمرین و مصرف

عملکردی قلبی  -عروقی شامل فشارخون سیستول و دیاستول ،با

قرصها نیز وزن ،درصد چربی بدن ،حداکثر اکسیژن مصرفی و

استفاده از دستگاه فشارسنج عقربهای بازویی

(RiesterExacta

فشارخون آزمودنیها اندازهگیری شد.

ساخت کشور آلمان) براساس توصیههای انجمن فشار خون بریتانیا

وزن آزمودنیها با استفاده از ترازوی دیجیتالی ( (TCM, chinaبا

اندازهگیری شدند .پروتکل تمرینی برگرفته از آزمون رفت و

دقت کمتر از  100گرم و چین پوستی با کالیپر یاگامی

برگشت 40 ،متر با حداکثر سرعت بود که یک آزمون معتبر برای

( )EIYOKEN-Type Yagami, PAT 376843., Japanو با فشار

ارزیابی عملکرد بیهوازی است .در این فعالیت ،آزمودنی در

 10گرم برمیلیلیتر و به شیوه اندازهگیری پوالک گرفته شد .جهت

مدت  30ثانیه ،یک مسیر تعیینشده  20متری را با حداکثر

محاسبه درصد چربی ،از فرمول سه نقطهای (شکم ،سه سر بازو و

سرعت ،بهصورت رفت و برگشتی میپیماید (.)22

فوقخاصره) استفاده گردید (.)20

پروتکل تمرینی به مدت  10هفته و هر هفته  3جلسه ،طبق جدول
شماره  1انجام شد.
جدول شماره  :1پروتکل تمرین تناوبی شدید

هفتهها

مدت فعالیت

مدت استراحت فعال

تکرارها

مدت زمان پروتکل

پروتکل

مدت زمان کل فعالیت
(فعالیت اصلی ،گرم کردن و سرد کردن)

دوی  40متر

اول و دوم

 30ثانیه

 30ثانیه

4

 4دقیقه

 24دقیقه

رفت و برگشت

سوم و چهارم

 30ثانیه

 30ثانیه

5

 5دقیقه

 25دقیقه

پنجم و ششم

 30ثانیه

 30ثانیه

6

 6دقیقه

 26دقیقه

هفتم و هشتم

 30ثانیه

 30ثانیه

7

 7دقیقه

 27دقیقه

نهم و دهم

 30ثانیه

 30ثانیه

8

 8دقیقه

 28دقیقه

برای تعیین شدت تمرینات ،از ضربان قلب حداکثر

قرص زنجبیل (ساخت شرکت دینه ایران) را به همراه آب قبل از

(سن )HRmax=220 -استفاده شد و در تمام مراحل اجرای

سه وعده (صبحانه ،نهار ،شام) در هر وعده 1000 ،میلیگرم

 ،HIITشدت تمرین ،باالی  HRmax %90بود که برای هر

مصرف کردند .این پروتکل در تمام روزهای هفته و به مدت 10

آزمودنی جداگانه محاسبه گردید {به تمام آزمودنیها در حین

هفته اجرا شد .طی این مدت گروه تمرین  +دارونما نیز قرصهای

دویدنهای حداکثر  30ثانیهای ،ضربانسنج پوالر ساخت فنالند

حاوی آرد نخودچی (تهیهشده در شرکت دینه ایران) را که از

متصل میشود تا شدت تمرین با توجه به میزان ضربان قلب آنها

لحاظ شکل و رنگ مشابه قرصهای مکمل بود؛ بههمان شیوه

کنترل گردد (}.)22

دریافت کردند .جهت ایجاد عطر زنجبیل در قرصهای دارونما،

آزمودنیهای گروه زنجبیل و گروه تمرین  +زنجبیل براساس

این قرصها پس از تهیه ،به مدت  2هفته در مجاورت با قرصهای

دوزهای مشخصشده در مطالعات ( ،)23روزانه  3000میلـیگـرم

زنجبیل قرار داده شدند.
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( )Beak Habitual Physical Activity Questionnaireاستفاده

شیال نایبیفر و همکاران

تغییرات فشار خون ،ترکیب بدنی و حداکثر توان هوازی ،درپی  10هفته تمرینات تناوبی شدید و ...

قرار نمیگرفت .جهت افزایش اطمینان از مصرف مکمل و

از انجام هرگونه فعالیت بدنی خارج از برنامه پژوهشی و مصرف

دارونما توسط افراد مورد مطالعه و محاسبه میزان تمکین مصرف

هرگونه مکمل آنتیاکسیدانت ،مولتیویتامین و یا زنجبیل اضافی،

قرصها ،از آنها خواسته شد تا در پایان هر هفته بسته قرصها را

تغییر خودسرانه رژیم غذایی معمول و دوز مکمل زنجبیل در

تحویل دهند ،سپس مکمل یا دارونما برای مدت یکهفته آینده

برنامه غذایی خودداری کنند.

در اختیار آنها قرار داده میشد .درصد باالی تمکین افراد در

برای اطمینان از طبیعیبودن توزیع متغیرها ،از آزمون

مصرف قرصها ( ،)%90از نقاط قوت این مطالعه بود .قرصهای

کولموگروف -اسمیرونوف استفاده گردید .دادهها با استفاده از

پودر ریزوم زنجبیل (ساخت شرکت دینه ایران ،تهران) برپایه

نرمافزار  SPSSنسخه  EXCEL ،16و روشهای توصیفی (شامل

وزنی حاوی  0/3درصد  -6جینجرول و  0/1درصد  -6شوگا اول

میانگین  ±انحراف استاندارد برای توصیف متغیرهای تحقیق)،

( 1گرم از پودر زنجبیل حاوی  3/2میلیگرم  -6جینجرول و 1/2

آزمون تی زوجی ،آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی

میلیگرم -6شوگا اول) بود .آزمودنیها طی دوره مکملگیری،

توکی (برای مقایسه متغیرهای وابسته تحقیق در سه گروه

برنامه غذایی عادی خود را حفظ کردند .از شرکتکنندگان هر

شرکتکننده) ،تجزیه و تحلیل شدند .سطح معنیداری در همه

سه گروه خواسته شد برنامه غذایی  3روزه متوالی خود را شامل

موارد p<0/05 ،در نظر گرفته شد.

یکروز تعطیل و  2روز غیرتعطیل در هفته اول ،همچنین هفته
آخر دوره تمرین یادداشت کنند .سپس بالفاصله روز بعد از ثبت

یافتهها

تغذیه توسط آزمودنیها ،با مراجعه به کتاب راهنمای محاسبه

میانگین شاخصهای تنسنجی ،قبل از مطالعه در سه گروه ،تفاوت

ارزش غذایی رژیمهای ایرانی ( ،)24کالری دریافتی و

معنیدار آماری را نشان نداد (جدول شماره .)2

درشتمغزیهای آزمودنیها ،تفاوت معنیداری بین سه گروه در
هیچیک از شاخصها مشاهده نشد.
جدول شماره  :2مقایسه شاخصهای تنسنجی در سه گروه قبل از مطالعه
گروهها
متغیر

تمرین+زنجبیل ( 8نفر)

تمرین+دارونما ( 8نفر)

زنجبیل ( 8نفر)

سطح معنیداری

میانگین  ±انحراف معیار میانگین  ±انحراف معیار میانگین  ±انحراف معیار

سن (سال)

21/8±3/4

22/3±3/2

21/6±1/7

0/87

قد (سانتیمتر)

161±0/07

160/05±0/09

159±0/06

0/94

وزن (کیلوگرم)

74/1±11/5

72/2±6/8

64/9±3/6

0/07

شاخص تودهبدنی (کیلوگرم برمترمربع)

28/6±2/6

28/4±2/4

26/06±1/6

0/06

.
حداکثر توان هوازی هم در گروه تمرین  +زنجبیل و هم در گروه

از طرفی p ،درونگروهی ،افزایش معنیدار حداکثر توان هوازی

تمرین  +دارونما ،نسبت به گروه زنجبیل ،افزایش معنیدار و

در گروههای تمرین  +زنجبیل و تمرین  +دارونما را نسبت به

درصد چربی بدن در گروه تمرین  +زنجبیل نسبت به گروه

پیشآزمون و کاهش معنیدار درصد چربی بدن آزمودنیهای

زنجبیل ،کاهش بیشتری داشت (.)p>0/05

گروه تمرین  +زنجبیل را نسبت به قبل از مداخله نشان داد
(( )p>0/05جدول شماره .)3
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الزم به ذکر است همه مکملها به یکباره در اختیار آزمودنی

همچنین از افراد مورد مطالعه خواسته شد تا در طول مدت مداخله

شیال نایبیفر و همکاران

تغییرات فشار خون ،ترکیب بدنی و حداکثر توان هوازی ،درپی  10هفته تمرینات تناوبی شدید و ...
جدول شماره  :3مقایسه فشار خون ،درصد چربی بدن و حداکثر توان هوازی شرکتکنندگان،
در سه گروه مورد مطالعه ،پس از  10هفته تمرین و مصرف زنجبیل
متغیرها
فشار سیستول (میلیمتر جیوه)

پیشآزمون

10/1±1/8

9/6±1/1

9/8±1/1

0/ 7

پسآزمون

8/3±1/5

8/1±0/8

9/1±0/8

0/15

*0/001

*0/001

0/17

پیشآزمون

5/7±1/2

5/7±0/4

6/0±0/7

0/81

پسآزمون

5/0±0/7

4/7±0/8

5/6±0/5

0/35

0/08

*0/01

0/08

0/06

پیشآزمون

52/8±4/5

41/6±5/9

45/5±10/3

پسآزمون

46/2±4/5

44/2±1/8

41/30±8/01

*0/005

0/19

0/19

 pدرونگروهی
فشار دیاستول (میلیمتر جیوه)
 pدرونگروهی
درصد چربی

 pدرونگروهی

*0/01

حداکثر توان هوازی (میلیلیتر

پیشآزمون

34/3±4/8

39/2±1/2

33/5±3/1

0/07

برکیلوگرم دردقیقه)

پسآزمون

46/6±3/08

39/07±1/9

47/08±5/3

*0/000

*0/002

0/69

*0/000

 pدرونگروهی
تفاوت معنیدار در سطح .p<0/05

بحث

(در پژوهش حاضر شدت تمرینات  %90ضربان قلب بیشینه بود)

نتایج این پژوهش نشان داد تمرین تناوبی شدید و مصرف زنجبیل

میباشد .در پژوهش دیگری نیز در مورد اثرات  8هفته تمرین

بر میزان فشار خون سیستول و دیاستول ،تأثیرگذار است و سبب

هوازی تناوبی بر شاخصهای همودینامیک قلبی ،هیچ تغییری در

کاهش معنیدار آنها پس از  10هفته مداخله میشود .همراستا با

فشارخون سیستول و دیاستول دیده نشد ( .)27احتماالً مدت زمان

نتایج مطالعه حاضر Tjonna ،و همکاران (سال  ،)2007در مطالعه

کوتاهتر در این مطالعه ،علت تفاوت نتایج با یافتههای مطالعه

خود نشان دادند هفتهای  3بار تمرین تناوبی هوازی و فعالیت

حاضر است .بنابراین ،فشار خون از فاکتورهای بسیار مهم

تداومی متوسط روی نوارگردان به مدت  16هفته موجب کاهش

فیزیولوژیکی در سیستم قلبی بوده که میتواند تحت تأثیر تمرین

فشارخون بیماران سندرم متابولیک ،کاهش فشار دیاستولی تنها در

و فعالیت بدنی قرار گیرد ( .)28همراستا با نتایج پژوهش حاضر،

گروه تمرین تناوبی میشود ( .)5همچنین  12هفته تمرین تناوبی

در برخی مطالعات دیگر ،تأثیر مثبت زنجبیل بر کاهش فشار خون

شدید با شدت بیش از  %90ضربان قلب بیشینه ،کاهش معنیدار

نشان داده شده است ( .)29،17،16این مطالعات نشان میدهند

فشار خون در بیماران دارای پرفشاری خون را درپی خواهد

عصاره آبی زنجبیل احتماالً رسپتورهای موسکارینی را تحریک و

داشت .لذا تمرین تناوبی شدید میتواند روش مناسبی در کاهش

کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ را بلوک کرده و از این طریق

فشار خون و بهبود فاکتورهای خطر قلبی  -عروقی باشد ( .)25از

باعث کاهش فشار خون و گشاد شدن سرخرگها در موش و

طرفی ،نتایج برخی پژوهشها با مطالعه حاضر همخوانی نداشت،

خوکچه هندی میشود ( ،)17همچنین افزایش در جریان خون

بهعنوان مثال نتایج بهدستآمده از مطالعه ( Sigieسال  )2012در

عروق محیطی که نشاندهنده غلبه بر مقاومت محیطی است منجر

زنان دانشجوی دارای اضافه وزن ،نشاندهنده عدم تغییر معنیدار

به کاهش در فشار خون شریانی میشود (.)29

فشارخون سیستول و دیاستول پس از  15هفته تمرین تناوبی شدید

(سال  )2000نیز ویژگی آنتاگونیستی سروتونرژیک زنجبیل را

( )VO2max %85همراه با دورههای استراحت فعال (%50

علت این امر دانست ( .)30با این حال ،تأثیرات کاهنده زنجبیل بر

 )VO2maxبود ( .)26باوجود مدت زمان طوالنی در این پژوهش

فشار خون در مدلهای انسانی بسیار اندک بوده و معموالً در

و آزمودنیهای مشابه با مطالعه حاضر ،احتماالاً علت تناقض،

دوزهای پایین ،نتایج متناقضی موجود است (.)31

تفاوت در نوع پروتکلهای تمـرینـی و شدت تمرینات بهکار رفته
24
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مرحله

تمرین  +زنجبیل

زنجبیل

تمرین  +دارونما

 pبینگروهی

تغییرات فشار خون ،ترکیب بدنی و حداکثر توان هوازی ،درپی  10هفته تمرینات تناوبی شدید و ...

شیال نایبیفر و همکاران

عدم تأثیر مصرف کپسول زنجبیل (روزانه  1600میلیگرم) به

در تأثیرگذاری بر ترکیب بدن باشد .در مطالعه حاضر ،گروههای

مدت  12هفته بر فشار خون سیستول و دیاستول بیماران دیابتی

تمرین  +مکمل و تمرین  +دارونما ،به یک نسبت تقریباً مشابه

بوده است .آنها ،قرار داشتن فشار خون بیماران در محدوده طبیعی

موجب بهبود توان هوازی شدند که این موضوع بر نقش مؤثر

را علت این امر دانستهاند ( )18این تناقض در نتیجه بهدستآمده با

متغیر تمرین بر بهبود عملکرد هوازی تأکید دارد .همراستا با نتایج

یافتههای مطالعه حاضر را میتوان بهعلت تفاوت در دوز زنجبیل

مطالعه حاضر در برخی از مطالعات نیز به بهبود توان هوازی در

مصرفی در این پژوهش و مطالعه حاضر دانست .بهطورکلی علت

نتیجه اینگونه تمرینات اشاره شده است ( .)6افزایش ظرفیت

نتایج متناقض در این زمینه میتواند در عدم تشابه شدت تمرین،

تمرینی همراه با افزایش شدت تمرین ،اینگونه قابل توضیح است

آمادگی جسمانی آزمودنیها ،طول دوره تمرین و مدت زمان

که رابطه نزدیکی بین حجم ضربهای ( )SVو شدت تمرین وجود

تمرین باشد .همانطورکه گفته شد تمرین عاملی در کاهش

دارد SV ،موازی با شدت تمرین افزایش مییابد و بیشترین مقادیر

فشارخون است و مکمل زنجبیل نیز در بهبود آن مؤثر بوده که

 SVنزدیک به  VO2maxاست ،لذا تمرینات تناوبی شدید ،روشی

البته برخی نتایج عدم تأثیرگذاری آن را نشان دادهاند ،اما در

مؤثر در بهبود  SVمیباشد ( .)32گفته شده افزایش  VO2maxبا

مطالعه حاضر ،اثرگذاری بیشتر ناشی از ترکیب زنجبیل و تمرین

کاهش فشار خون سیستولی و درصد چربی بدن در افراد جوان

بهطور همزمان بر فشارخون نشان داده شد .از دیگر نتایج پژوهش

وابسته است ( .)33در مطالعه حاضر نیز در گروه تمرین  +زنجبیل

حاضر ،کاهش معنیدار درصد چربی زیرپوستی افراد ،پس از

با افزایش  VO2maxو کاهش درصد چربی بدن ،فشار خون

انجام  10هفته تمرین تناوبی شدید  +زنجبیل بود .از طرفی ،درصد

سیستول کاهش نشان داد.

چربی بدن آزمودنیهای گروه تمرین  +زنجبیل نسبت به گروه

از محدودیتهای مطالعه حاضر میتوان به نبود گروه کنترل اشاره

زنجبیل ،کاهش معنیداری نشان داد .این یافته ،بیانگر این مطلب

کرد .بنابراین ،توصیه میشود در مطالعات آینده این مورد مدنظر

است که تأثیر توأم تمرینات بدنی و مصرف زنجبیل ،کسب

قرار گیرد.

بیشترین نتایج بر درصد چربی را ممکن میسازد .نتایج برخی
مطالعات با یافتههای پژوهش حاضر همسو بود .در این راستا12 ،

نتیجهگیری

هفته تمرین  ،HIITدر افراد میانسال چاق ( 16 ،)4هفته تمرین

با توجه به نتایج مطالعه حاضر میتوان به افراد سالم غیرورزشکار

 HIITدر افراد دارای سندرم متابولیک ( 15 ،)5هفته تمرین HIIT

توصیه کرد برای ارتقای عملکرد قلبی ،ترکیب بدنی و توان

در زنان جوان ( )13و  12هفته تمرین  HIITدر  15زن جوان

هوازی خود از تمرینهای تناوبی شدید استفاده کنند .همچنین

دارای اضافه وزن ( ،)14موجب کاهش معنیدار درصد چربی بدن

مربیان ورزشی میتوانند برای جلوگیری از خستگی بیش از حد

شد .نکته قابلتوجه آن است که در همه مطالعات ذکرشده ،طول

حاصل از تمرینات تداومی ،از تمرینات تناوبی برای ورزشکاران

مدت تمرینات بیشتر از پژوهش حاضر بوده است؛ درحالیکه این

خود بهره گیرند .همچنین استفاده از گیاه معطر دارویی زنجبیل،

مطالعه تأثیرگذاری تمرینات تناوبی شدید در مدت زمان کمتر

کمک شایانی به بهبود فشار خون افراد سالم و کاهش درصد

( 10هفته) را در بهبود درصد چربی بدن ،در زنان دارای اضافه

چربی بدن میکند ،لذا برای کسب نتایج مطلوبتر پیشنهاد

Keating

میشود از ترکیب مکمل زنجبیل و تمرین تناوبی در برنامههای

(سال  ،)2014تغییری در مقادیر وزن و ترکیب بدنی زنان سالم

بهبود سالمت و شیوه زندگی استفاده شود .همچنین توصیه

بیتحرک و دارای اضافه وزن پس از انجام  12هفته تمرینات

میگردد در مطالعات آینده ،اثرات زنجبیل در دوزهای کمتر

 HIITبر روی چرخ کارسنج مشاهده نکردند ( .)7،6شاید نوع

همراه با پروتکلهای متفاوت تمرینات تناوبی شدید و در جمعیت

تمرین به کار رفته در دو مطالعه اخیر (تمرین بر چـرخ کارسنج) و

بیماران دارای فشار خون باال ،با در نظر گرفتن گـروه شاهد

وزن اثبات کرد .از طرفی( Astorino ،سال  )2013و
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برای مثال ،نتایج مطالعه عربلو و همکاران (سال  ،)2014حاکی از

پژوهش حـاضـر (تمرین دویـدن سرعتی در میدان) ،علت تفاوت

شیال نایبیفر و همکاران

...  هفته تمرینات تناوبی شدید و10  درپی، ترکیب بدنی و حداکثر توان هوازی،تغییرات فشار خون

و شرکت داروسازی دینه ایران و دانشگاه بیرجند بهعلت حمایت

. مدنظر قرار گیرد،)(که از محدودیتهای مطالعه حاضر بود

از این مطالعه که برگرفته از پایاننامه دکتری میباشد صمیمانه
.تشکر مینمایند

تشکر و قدردانی
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بدین وسیله نویسندگان مقاله از تمامی شرکتکنندگان در مطالعـه
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