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 چکیده 

 
پس از یک وهله فعالیت هوازی تا سر حد واماندگی در زنان  FFAنشانگر هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیرمکمل زنجبیل بر 

باشد. آزمودنی های تحقیق برازجان بود. تحقیق حاضر از نظر روش نیمه تجربی و از نظر هدف، کاربردی میداری اضافه وزن شهرستان 

بودند که  20/52کیلو گرم و نمایه توده  35/02سانتیمتر،  10/160سال، قد20/02نفر از زنان شهرستان برازجان با میانگین سن  02

نفر( قرار گرفتند. یک هفته قبل از  12نفر( و گروه کنترل ) تمرین هوازی 12در دو گروه تجربی )مکمل زنجبیل و تمرین هوازی 

 02آزمودنیها، جهت تعیین شدت تمرینات، اندازه گیری شد. پروتکل تمرینی شامل حداکثر اکسیژن مصرفی اجرای فعالیت هوازی، 

دقیقه قبل از شروع فعالیت، یک  03نندگان درصد ضربان قلب بیشنه بود. شرکت ک 62دقیقه فعالیت هوازی بصورت جاگینگ با شدت 

گرم دارونما گروه کنترل و یک گرم مکمل زنجبیل مصرف کردند. قبل و بالفاصله بعد از اجرای تمرین میزان اسیدهای چرب آزاد خون 

ه، توسط متخصص آزمودنیها اندازه گیری شد. برای این منظور پنج میلی لیتر از خون وریدی دست راست آزمودنی ها در حالت نشست

دقیقه  5( به مدت rpm) 322آزمایشگاه و به داخل لوله همولیز منقل شد. جهت جدا سازی سرم از لخته با لوبه های همولیز با دور 

درجه  01میلی لیتر منتقل و جهت نگهداری به دمای  0سانتریفیوژ و سرم تشکیل شده به عنوان نمونه داخل دو میکروتیوپ با حجم 

 -کلموگروفضمناً آزمون  شد.استفاده مستقل   tهمبسته و  tفرضیات تحقیق از آزمون  یجهت بررسنتقل گردید. سانیگراد م

در نظر  ( > 23/2pتمام محاسبات ) یبرا . سطح معنا داری نیزگرفتبودن توزیع مورد استفاده قرار  یعجهت بررسی طبی اسمیرونف

( در گروه  تجربی )مصرف مکمل زنجبیل همراه با تمرین FFAهای چرب آزاد)نتایج تحقیق نشان داد میزان تغییرات اسید  .شد

هوازی( بطور معنی داری نسبت به گروه کنترل )تمرین هوازی( افزایش یافته است. نتایج حاکی از این بود که تمرین هوازی به همراه 

مکمل زنجبیل به همراه تمرین هوازی برای افراد بدن اثرگذار است. از این رو مصرف سوزی در چربی افزایش مکمل زنجبیل بر روی 

 .  چاق و دارای اضافه وزن در جهت کاهش چربی بدن پیشنهاد می گردد

 

 ، فعالیت هوازی، اضافه وزن، چاقیFFAمکمل زنجبیل،   کلیدی: کلمات
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 مقدمه

روز سبک زندگی یکی از موثرترین تغییرات جهان ام به دلیل است. افراد جامعهاز مهمترین نیازهای  تندرستی و سالمتی

در زمینه سالمتی و سبک زندگی می توان با توجه به بررسی تحقیقات تجربی و با  است.عوامل روی سالمتی افراد جامعه 

از  تکیه بر پژوهشهای نظری میزان تاثیر سبک زندگی را بر بروز یا تشدید انواع مشکالت و بیماری ها را مشاهده کرد

 سالهاست، باشد می طاـتبدر ار برـمخو  زمنـم یاـه ریاـبیم یشازـفا اـب ندـب یاـه چربی یشافزو ا چاقی که نجاییآ

اضافه وزن از (. 2است)هـگرفت رتوـص هـمینز نـیدر امطالعات زیادی و  دهرـک لغوـمش دوـخ هـبرا  پژوهشگران نـهذ که

ش تعداد سلول های چربی یا ترکیبی از این دو حالت به وجود رشد ناهنجار بافت چربی در نتیجه بزرگ شدن اندازه یا افزای

سال که  10درصد از زنان باالی  60می آید و توسط نمایه توده بدنی قابل اندازه گیری می باشد. اخیرا گزارش شده که 

ه بدنی باالی درصد زنان دارای شاخص تود 50در ایران (. 0هستند تا وزن خود را کاهش دهند) اضافه وزن دارند در تالش

(. تحقیقاتی که روی آثار نامطلوب اضافه وزن و ذخیره چربی زیر پوست اطراف اندام ها انجام شده است، 11هستند) 03

 مردان و به ویژه زنان را بر آن داشته که به فعالیت های بدنی بپردازند. هرچند بسیاری از مردم بر این عقیده هستند که

ر محدودی بر تغییر ترکیب بدن است و در هنگام ورزش شدید کالری زیادی مصرف نمی تمرین ورزشی تنها دارای تاثی

شود که باعث کاهش قابل توجهی در چربی بدن شود، ولی تحقیقات تاثیر فعالیت بدنی را بر روی چربی های بدن اثبات 

د. محققین هم بیان کرده اند که کرده اند و معتقدند  تمرینات ورزشی بر ترکیب بدن، کنترل وزن تاثیر قابل توجهی دار

البته این مسئله همیشه مطرح است که هدف از  (.10ثر در کاهش چربی های بدن می باشد)تمرینات هوازی راهی مو

برنامه های ورزشی حذف کامل چربی از بدن نیست بلکه کمک به افراد برای رسیدن به سطح مطلوبی از چربی بدن است. 

ورزش هوازی موجب افزایش لیپولیز و فعالیت های مقاومتی دارای تاثیر اندک بر لیپولیز  تحقیقات نشان داده اند که

هستند. تمرینات ورزشی بویژه فعالیتهای ورزشی کم شدت مثل هوازی، باعث افزایش فعالیت عصب سمپاتیک می شود و 

(. 3ب لیپولیز افزایش می یابد)و بدین ترتیبا افزایش ترشح اپی نفرین و نوراپی نفرین، گیرنده های بتا آدرنرژیک را تحریک 

اما از آنجایی که این گیرنده ها، در بافت چربی احشایی شکم بیش از بافت زیرپوستی حضور دارند، بیشترین اثر ورزش بر 

کاهش چربی احشایی است. به همین دلیل، شیوه ای که بتواند چربی زیرپوستی را تحت تاثیر خود قرار دهد مکمل 

اضافه وزن نه تنها در محافل پزشکی و سالمت بلکه از  چاقی و .رای برنامه های کاهش وزن به محسوب می شودمناسبی ب

ورزش ها و حتی وسایل گوناگون ساخته شده  ،آید. انواع پیشنهادات رژیم غذایی بحث روز به حساب می مُد ،نظر زیبایی و 

رایند پیچیده با دخالت انواع مولفه ها مانند میزان مصرف غذا افزایش وزن یک ف .است موضوعاین  یبرای کاهش وزن گویا

دالیل متنوعی برای علت چاقی ارائه شده است. اما مهمترین علت مؤثر در  (.0است) …سبک زندگی و ،کالری(، ژنتیک)

لی به انسان این تمایل به صورت تکام ،چاقی و اضافه وزن، عبارت است از تمایل بدن ما برای ذخیره انرژی بصورت چربی

های امروزی به ارث رسیده است. هزاران سال پیش، اجداد انسان امروزی به دلیل نحوه تغذیه که عبارت بود از دوره

پرخوری، و انتظار طوالنی مدت برای پیدا کردن دوباره غذا، توانایی ذخیره انرژی به صورت بافت اضافه چربی را به دست 

از مهمترین تعیین کننده های سالمت در طول دوران زندگی مطرح بوده است. ابتال به  . تغذیه صحیح به عنوان یکیآوردند

(. ایران نیز همانند بسیاری از 5چاقی و مرگ و میر ناشی از آن در کشورهای آسیایی بیشتر از سایر کشورها است )

غذیه نامناسب پیش می رود. کشورهای در حال گذر تغذیه ای از الغری ناشی از سوء تغذیه به سوی چاقی ناشی از ت

پژوهش های زیادی در مورد روش های درمانی چاقی انجام گرفته است. اکثر متخصصان تربیت بدنی و علوم پزشکی در 

مورد روش کنترل رژیم غذایی همراه با فعالیت بدنی به عنوان اصولی ترین و علمی ترین روش کاهش وزن اتفاق نظر 
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ورزشی بافت چربی و کبد تحت تاثیر هورمون ها عمل لیپولیز را تسریع و اسیدهای چرب  (. در جریان تمرین های3دارند)

را به عنوان یک پیش ساز برای سوخت و ساز وارد خون می کنند. بهره گیری از یک فعالیت هوازی با شدت مناسب سبب 

حال اگر این فعالیت هوازی را با  (.6اد( در غیر ورزشکاران کاهش یابد)پالسما)اسیدهای چرب آز FFAمی شود که میزان 

یک مکمل چربی سوز همراه کنیم ممکن است تاثیر مضاعفی بر روی لیپولیز داشته باشد. امروز مکمل های گیاهی و تاثیر 

زنجبیل از گیاه زرد آن ها بر لیپولیز مورد توجه و بررسی محققان قرار گرفته است. از جمله ی این مکمل ها زنجبیل است. 

آید. اگرچه معموالً از زنجبیل به عنوان ریشه بدست می Zingiber officinale های بنفش با نام علمیارای رگهد ، رنگ

 .نام دارد ریزوم شود ولی در اصل قسمت مورد استفاده گیاه ساقه متورم شده زیرزمینی آن است کهآن گیاه نام برده می

مانند است با ساقه باریک و نی آسیای جنوب شرقیگونه بومی  22ای از تیره زنجبیلیان علفی با حدود جنس زنجبیل سرده

ای ارغوانی و های آنها سبز مایل به زرد با لبهرویند؛ گلای میی غده ساقهای سـبز براق که از زمینهای سرنیزهو برگ

 (.9)زندای متراکم است که در تابستان از زمین ساقه بیرون میآذین مخروطی و کوچک و سنبلهگلرنـگ و های کرملکه

نیز این گیاه  ایران باستانکند. در زنجبیل از زمانهای دور مورد استفاده بوده و هنوز هم درطب سنتی نقش مهمی را ایفا می

امروزه این گیاه در به سوی غرب سفر کرد.  کشورهای عربیبا نام ژنگویر شناخته شده بود و کاربرد داشت و از ایران و 

 مواد شیمیایی فعال موجود در گیاه از قبیل ، این گیاه شود. پس از قطع ساقة ریشه دارکشت می مناطق استواییبیشتر 

شرکتهای دست اندرکار و فعال در زمینه  خاصیت ذاتی خود را از دست می دهند.گوال شو و زینجیبرن، بنزابولن، جینجرول

ن مواد ای رفتن هدرانواع کپسول یا روغن آن عرضه می کنند تا از  زنجبیل را به صورت عصاره، فرآورده های گیاهی،

(. زنجبیل به دلیل افزایش درجه حررات بدن باعث سوخت ساز بیشتر بدن  می شود که این امر 2کنند)شیمیایی جلوگیری 

در نهایت باعث بهرگیری بدن از چربی ها بعنوان سوخت خواهد شد و به همین دلیل این موضوع نقش موثر زنجبیل در 

(. از سویی دیگر گزارشات 1ان حوزه علوم ورزشی قرار داده است )جهت چربی سوزی و کاهش وزن را مورد توجه محقق

علمی متعددی نقش زنجبیل در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی، کنترل قند خون بیماران دیابتی را نیز به اثبات 

بیل نیز به اثبات رسانده اند. با توجه به این مهم که اثر چربی سوزی ورزش ثابت شده است و همچنین اثر چربی سوزی زنج

رسیده است ما در این تحقیق بر آنیم بررسی کنیم که مصرف همزمان مکمل زنجبیل با ورزش را بررسی نماییم. به عبارت 

دیگر، با توجه به موارد بیان شده و نیز با توجه به اینکه امروزه تاثیر استفاده از مکمل های غذایی مختلف به همراه فعالیت 

مان بیماری های مختلف اثبات شده است، در پژوهش پیش رو، اثر مکمل زنجبیل به همراه فعالیت های هوازی برای در

 بر زنجبیل هوازی را بر لیپولیز در زنان دارای اضافه وزن بررسی خواهیم کرد.و این سوال بوجود آمده است که آیا مکمل

برازجان اثر گذار است  شهرستان وزن اضافه داری زنان در واماندگی سرحد تا هوازی فعالیت وهله یک از پس لیپولیز نشانگر

 یا خیر؟
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 روش شناسی تحقیق
پس از یک وهله فعالیت هوازی تا سر حد ( FFAلیپولیز) مکمل زنجبیل بر نشانگرتاثیر هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین

ش نیمه تجربی و از نظر هدف، کاربردی واماندگی در زنان داری اضافه وزن شهرستان برازجان بود. تحقیق حاضر از نظر رو

کیلوگرم بر  03نفر از زنان شهرستان برازجان با میانگین نمایه توده بدنی باالی  03باشد. آزمودنی های تحقیق حاضر می

متر مربع بودند. در ارزیابی اولیه پس از بررسی عالئم و نشانه های عدم وجود بیماری های قلبی و عروقی و بیماری های 

نفر با میانگین نمایه  02نفر از شرکت کنندگان به صورت خودکار از پژوهش کنار گذاشته شدندو 03ص در این افراد، خا

نفره جهت اجرای مرحله نهایی پژوهش انتخاب شدند. برای  12کیلوگرم بر مترمربع و در دو گروه  52( BMIتوده بدنی)

کیلوگرم بهره گرفته شد. برای  21/2ریل ساخت کشور آلمان با دقت تعیین وزن آزمودنیها از ترازوی دیجیتالی با مارک ه

گرفتند و وزن بر حسب اندازه گیری وزن بدن، آزمودنی بدون کفش و سبک کردن لباس تا حد امکان روی ترازو قرار 

نیز یک خط کش  شد وگیری قد از یک متر نواری ثابت که به دیوار نصب میکیلوگرم اندازه گیری و ثبت شد. برای اندازه

مدل Tanita برای تعیین درصد چربی بدن از دستگاه تجزیه و تحلیل ترکیب بدن با مارک همچنین مدرج استفاده شد. 

ساخت کشور ژاپن استفاده شد. فرد بر روی یک صفحه فلزی با پای برهنه می ایستاد و یک ولتاژ بسیار پایین از یک  0622

باشد، مقدار زیادی از چربی ز آنجایی که چربی هدایت کننده بسیار ضعیف الکتریسیته میشود. اپا به پای دیگر فرستاده می

در برابر جریان الکتریسیته نسبت به بافت بدون چربی مقاومت خواهد کرد. دستگاه با محاسبه این مقاومت، درصد چربی 

عالیت هوازی )فعالیت با دارونما و فعالیت با ف گروه در( FFA)برای اندازه گیری اسیدهای چرب آزاد  زند.بدن را تخمین می

مکمل زنجبیل( به صورت پیش آزمون )دقیقا قبل از فعالیت( و پس آزمون )دقیقا پس از فعالیت و یک ساعت پس از پایان 

 فعالیت(، از آزمودنیها نمونه گیری خون به عمل آمد. برای این منظور پنج میلی لیتر از خون وریدی دست راست آزمودنی

ها در حالت نشسته، توسط متخصص آزمایشگاه و به داخل لوله همولیز منقل شد. جهت جدا سازی سرم از لخته با لوبه 

دقیقه سانتریفیوژ و سرم تشکیل شده به عنوان نمونه داخل دو میکروتیوپ با  5( به مدت rpm) 322های همولیز با دور 

 &Thawدرجه سانیگراد منتقل گردید تا بدین ترتیب از فرآیند) 01میلی لیتر منتقل و جهت نگهداری به دمای  0حجم 

Freeze سرم ها که باعث کاهش دقت و صحت تجزیه و تحلیل نمونه ها می شود، جلوگیری به عمل آید. روش سنجش )

، Product( بود که با استفاده از کیت های شرکت )Colorimetric Assayاسیدهای چرب آزاد روش رنگ سنجی)

USA ،Biovision Research اندازه گیری شد. اندازه گیری های مربوط به اسیدهای چرب آزاد پالسما در طول موج )

نانومتر انجام گرفت. این طرح تحقیقی مستلزم اجرای یک نوبت فعالیت هوازی با شدت و مدت تعریف شده و مصرف  622

دقیقه  03ود. درصد ضربان قلب بیشنه ب 62ا شدت دقیقه فعالیت جاگینگ ب 02مکمل زنجبیل بود. فعالیت هوازی شامل 

ور اندازه گیری ، یک گرم دارونما به گروه کنترل و یک گرم مکمل زنجبیل مصرف کردند. به منظقبل از شروع فعالیت

بالفاصله پس از اتمام فعالیت هوازی اخذ گردید. یک  و مرحله ی قبل از تمرین دو، نمونه ی خون در اسیدهای چرب آزاد

آزمودنی ها، با استفاده از آزمون نوارگردان اندازه گیری شد. ضربان قلب  max0VOته قبل از اجرای فعالیت هوازی، هف

بیشینه آزمودنی ها در زمان قطع آزمون نوارگردان و در سرحد خستگی مفرط آزمودنی ها مورد اندازه گیری قرار گرفت. 

( استفاده شد و ضربان قلب بیشینه نیز توسط نمایشگر Italy ، Cosmed, T122برای این منظور از دستگاه نوارگردان )

  Tanita (0622این دستگاه ثبت شد. برای اندازه درصد چربی بدن آزمودنی ها از دستگاه اندازه گیری ترکیب بدن )

 ساخت کشور ژاپن استفاده شد. 
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 یافته ها )تجزیه وتحلیل داده ها(

 

در بخش اول که به توصیف داده ها می پردازد متغیرهای سن، وزن، قد  ارائه می شود.قسمت ا در دو نتایج تحلیل داده هبخش در این 

فرضیات  یر حسب شاخص های مرکزی و پراکندگی توصیف می شود . سپس جهت بررسو همچنین متغیرهای مورد بررسی تحقیق ب

بودن توزیع  یعجهت بررسی طبی اسمیرونف -کلموگروفن ضمناً آزمو شد. استفاده خواهدمستقل   tهمبسته و  tتحقیق از آزمون 

 در نظر گرفته شده است. ( > 23/2pتمام محاسبات ) یبرا . سطح معنا داری نیز ردیگ یمورد استفاده قرار م

 

: توصیف سن آزمودنیها بر اساس شاخصهای مرکزی و پراکندگی1-4جدول   

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین تعداد گروه

 56 00 09/0 61/00 12 رونمادا

 52 00 09/3 00/06 12 مکمل زنجبیل

 52 00 00/0 20/02 02 کل

 

 
 

: توصیف قد  آزمودنیها بر اساس شاخصهای مرکزی و پراکندگی2-4جدول   

متر(میانگین)سانتی تعداد گروه  حداکثر حداقل انحراف معیار 

02/165 12 دارونما  00/5  139 160 

96/162 12 مکمل زنجبیل  06/3  132 162 

10/160 02 کل  00/0  132 160 

 

 
 

 : توصیف وزن آزمودنیها بر اساس شاخصهای مرکزی و پراکندگی3-4جدول 

 حداکثر حداقل انحراف معیار میانگین)کیلوگرم( تعداد گروه

 92 66 99/6 00/00 12 دارونما

 90 66 50/0 60/20 12 مکمل زنجبیل

 90 66 25/2 35/02 02 کل
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(: نمودار میانگین و انحراف معیار اسید چرب آزاد آزمودنیهای دو گروه7-4شکل )  

 
 فرضیه :

مصرف مکمل زنجبیل به همراه یک وهله فعالیت هوازی تا سرحد واماندگی براسیدهای چرب آزاد در زنان 

 دارای اضافه وزن شهرستان برازجان اثر معنی داری دارد.

 گروهی میزان اسیدهای چرب آزاد قبل و بعد از تمرین در گروه دارونما و مکمل زنجبیل( : مقایسه درون 11 -4جدول )

  پس آزمون پیش آزمون 

 شاخص آماری

 متغیر

  t P 

 انحراف میانگین انحراف معیار میانگین

 معیار

  

FFA )2221/2 20/9 02/2 03/0 20/2 29/3 )مکمل زنجبیل 

FFA )12/2 09/1 20/1 55/3 22/2 01/3 )دارونما 
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( اختالف میانگین اسیدهای چرب آزاد بین پیش آزمون p< 202221مشاهده شده در گروه مکمل زنجبیل )  pبا توجه به 

 23/2( بزرگتر از p=2012مشاهده شده )  pو پس آزمون گروه مکمل زنجبیل معنادار می باشد ولی در گروه دارونما مقدار 

 ن پیش و پس آزمون میانگین اسیدهای چرب آزمودنیها در گروه دارونما است.می باشد که نشان دهنده عدم تفاوت بی
 

 

مستقل برای مقایسه میانگین تفاوت پیش و پس آزمون اسیدهای چرب آزاد در دو گروه مکمل زنجبیل و  tنتایج آزمون 

 .( ارائه شده است11-0دارونما در جدول )

 

 

 ات اسیدهای چرب آزاد در دو گروه( : مقایسه بین گروهی میزان تغییر11 -4جدول )

 نتیجه t p انحراف معیار میانگین  

میانگین تغییرات 

اسیدهای چرب 

 آزاد

مکمل 

 زنجبیل

03/0 06/2  

20/2 

 

2221/2 

 

 معنی دار

 22/1 00/2 دارونما

 

)  23/2از   pر بودن با توجه به نتایج جدول فوق و مقایسه پیش و پس آزمون دو گروه مکمل زنجبیل و دارونما و کوچکت

p< 202221 اختالف مشاهده شده بین دو گروه معنی دار بوده و می توان گفت مصرف مکمل زنجبیل به همراه یک )

وهله فعالیت هوازی تا سرحد واماندگی براسیدهای چرب آزاد در زنان دارای اضافه وزن شهرستان برازجان اثر معنی داری 

 دارد.
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 بحث و نتیجه گیری
 

 زنجبیلمصرف مکمل یافته های تحقیق حاضر نشان داده که اسیدهای چرب آزاد پس از انجام فعالیت هوازی در گروه با 

در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تغییرات معنی داری از لحاظ آماری را نشان دادند، نتایج همچنین نشان داد که 

ها بین دو گروه با مصرف مکمل زنجبیل و بدون مصرف مکمل  تغییرات اسیدهای چرب آزاد در هنگام مقایسه پس آزمون

زنجبیل نیز معنی دار بود. همان طور که نتایج پژوهش نشان داد، تمرین هوازی در گروه مصرف زنجبیل سبب تغییر معنی 

 جای به چربی از استفاده مغز، ی ویژه سوخت عنوان به گلوکز اهمیت به توجه دار در شاخص اسیدچرب آزاد شد. با

 فرآیند لیپولیز استقامتی ورزشی فعالیت هنگام.دارد زیادی اهمیت ورزشی فعالیت هنگام امکان در صورت کربوهیدرات

 غلظت افزایش سبب فعالیت پالسما افزایش خون، در موجود نفرین اپی افزایش اثر بر عمدتاً عمل این .یابد می افزایش

 ابتدا در که شوند می میتوکندریایی ماتریکس آزاد در چرب اسید فتنر باال .میباشد سمپاتیکی اعصاب (FFA) -استیل

( در بررسی خود بر 0211فرانک و همکاران)1شود. در این راستا،  می و دهیدروژناز کوآ  NADHپیروات واکنش مهار باعث

ف این نوع مکمل میلی گرم دارچین به ازای هرکیلو وزن بدن مصرف کرده بودند، نشان دادند که مصر 32موش هایی که 

و چربی احشایی می شود. آن ها همچنین نشان دادند که لیپیدهای خونی  6ها سبب کاهش وزن بدن، تحریک اینترلوکین 

در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری را نشان داد. در این راستا نتایج این تحقیقات در یک راستا قرار گرفتند. 

د که مصرف مکمل حاوی ترکیبات شبه زنجبیل سبب کاهش وزن می شود. در ادامه بنابراین تحقیقات فوق نشان دادن
ی، کوچکتر کردن اندازه بافت چرب( در موش ها نشان داد که مصرف یک گرم زنجبیل به سبب 0210سانچز و همکاران)0

 یداسیوناکس بتا یشفزاا یدروژنازوده یناتسوکس یتفعال ، افزایشچرب یدسنتز اس یتفعال ین، افزایشمقاومت انسول کاهش

( نشان دادند که 0210)و همکارانلساکو 5ی می شود، که با نتایج این تحقیق در یک راستا قرار می گیرد. چرب یدر بافت ها

 ATPمیلی گرم زنجبیل در موش های ایزوله شده سبب مهار انسولین و افزایش جذب گلوکز و کاهش سطوح  62مصرف 

تحقیق حاضر که سبب افزایش لیپولیز بافت چربی می شود همخوانی دارد چرا که کاهش  می شود، که به نوعی با نتایج

النیزا و 0سطوح انسولین که یکی از مهار کننده های اصلی لیپولیز است، سبب افزایش لیپولیز می شود. در این راستا 

ردند، آنها نشان دادند که زنجبیل میلی گرم گرم زنجبیل مصرف ک 232( در بررسی زنان چاق یائسه ای که 0211همکاران)

سبب کاهش لیپتین سرمی میشود. که بهبود علمکرد میتوکندری را به عنوان عاملی در افزایش لیپولیز بیان کردند که با 

(، پارک و 0220(، هترسونو همکاران)0212نتایج تحقیق حاضر هم خوانی دارد. همچنین مطالعات کیم و همکاران)

(، 0226(، کیم و همکاران)0222(، یانگ و همکارن)0226(، لیساکاو همکاران)0220و همکاران ) روارد(، 0229همکاران)

( کامال همخوانی و در بعضی از موارد ناهمخوان 0211( و  تاکاهارا و همکاران)0229(، هارمون )0223بازیون و همکاران)

زایش چربی سوزی در بدن داشته باشد، اما این است. هرچند ممکن است مصرف زنجبیل دارای اثرگذاری مطلوبی بر روی اف

تحقیق صرفا به منظور دستیابی به اطالعات بیشتر در خصوص شناخت اثرات این مکمل صورت گرفته است، در صورتی که 

مکانیسم های بیوشیمایی آن به هنگام فعالیت ورزشی هنوز ناشناخته مانده است. با توجه به اینکه چربی ها و کربوهیدراتها 

از عوامل اصلی تولید انرژی هنگام فعالیت ورزشی هستند، تنظیم مصرف چربی و کربوهیدرات در بافت عضالنی، موضوع 

                                                 
1. Frank rabert 
2. Sanchez tinga 
3. Lasaco fasur 
4. Lazina maker 
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بسیاری از مطالعات پژوهشگران علوم ورزشی بوده است. برخی پژوهش ها اشاره کرده اند که افزایش چربی، به افزایش 

و کل بدن هنگام انجام فعالیت ورزشی منجر می شود، که  اکسیداسیون چربی و کاهش مصرف قندها در عضالت اسکلتی

نتیجه آن به تاخیر انداختن خستگی و انجام کار بیشتر، قبل از شروع واماندگی است. افزایش وجود اسید چرب آزاد، سرعت 

جود تری گلیکولیز را در قلب و عضله اسکلتی کاهش می دهد. عوامل متعددی نظیر افزایش جریان خون مویرگی، میزان و

گلیسرید درون عضالنی، انتقال میتوکندریایی اسید چرب آزاد، فعالیت آنزیم های اکسایشی، سازگاری های هورمونی 

حساس به کاتکوالمین ها و انسولین و تبدیل یا لیپولیز تری گلیسرید به اسید چرب آزاد و انتقال آن از خون به 

موثر هستند. هرچند افزایش اسیدهای چرب آزاد نقش مهمی را در  سارکوپالسم در افزایش اکسیداسیون اسیدچرب آزاد

کاهش اکسیداسیون قندها را هنگام فعالیت های ورزشی طوالنی مدت بازی می کنند، اما نتایج در خصوص نحوه تاثیر 

همراه تحقیق حاضر نشان داد که مصرف مکمل زنجبیل  عملکرد استقامتی آنها هنوز بصورت دقیقی مشخص نگردیده است.

که در نهایت  ،( نسبت به گروه دارونما شودFFAبا فعالیت هوازی می تواند سبب افزایش آزاد سازی اسیدهای چرب آزاد)

نشان می دهد زنجبیل دارای مکانیسم بسیار موثری در جهت افزایش فرایند لیپولیز در بافت های چربی یا کبد است. از این 

مصرف مکمل زنجبیل به همراه تمرینات هوازی با شدت مناسب می تواند سبب کاهش رو افزایش فرایند لیپولیز همراه با 

توان با برنامه ریزی مناسب و هدف  از این رو می سریعتر وزن اضافی و حتی چاقی در زنانی که کم تحرک هستند شود.

د آمدن خیلی از بیماری ها مند در دراز مدت  موجبات کاهش وزن و چربی سوزی در این افراد را فراهم ساخت و از بوجو

در آنها جلو گیری کرد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که کسانی که دارای اضافه وزن و چاقی 

هستند برای میزان کتهش وزن خود از پروتکل تمرینی استفاده شده در این تحقیق به همراه مکمل زنجبیل را استفاده 

 را در وضعیت جسمانی خود مشاهده کنند.نمایند تا نتایج مطلوبی 
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