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مقدمه
مقدار سطوح آنزيمهای كبدی آالنین آمینوترانسفراز ) (ALTوگاما گلوتامیل ترانسفراز ) (GGTبا كبد
چرب ،مقاومت به انسولین ،ديابت نوع دو ،چاقي و ديگر عوامل خطر متابولیک ارتباط دارند و فعالیتهای
منظم بدني در كاهش اين عوامل نقش دارد .بنابراين ،هدف اين تحقیق مطالعه تأثیر ده هفته تمرين استقامتي
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نتايج
نتايج تحقیق حاضر نشان داد كه در گروه تمرين +زنجبیل و تمرين تنها كاهش معني داری در سطوح
 AST ،ALTبیماران شد( .)p < 0/05بعالوه نتايج نشان داد كه گروه تمرين +زنجبیل و تمرين تنها منجر به
بهبود وزن ،WHR ،درصد چربي و همچنین گلوكز خون ،مقاومت به انسولین در بیماران ديابتي شد كه البته
اين تغییرات در گروه تمرين +زنجبیل اندكي بیشتر بود .اين تغییرات در گروه كنترل معني دار نبود.
نتيجهگيري
تمرين ايروبیک همراه با مصرف مكمل زنجبیل تأثیر مطلوبي بر تركیب بدني و بهبود برخي شاخصهای
كبدی و مقاومت به انسولین در مقايسه با تمرين هوازی تنها در زنان چاق دارای ديابت نوع دو دارد.
كلمات كليدي
ديابت ،تمرين ايروبیک ،AST ،ALT ،GGT ،مقاومت به انسولین
پی نوشت :اين مطالعه فاقد تضاد منافع ميباشد.
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گاماگلوتامیل ترانسفراز( 4)GGTبطور شايعي در افراد بدون

مقدمه
ديابت میلتوس يک بیماری غدد درون ريز است كه با باال

عالمت مبتال به  NAFLDباالست (.)6

رفتن مزمن سطح گلوكز خون مشخص مي شود .در افراد مبتال
به ديابت نوع  ،)DM2( 2قند خون توسط تركیبي از اختالل در
سلولهای بتا كه موجب ترشح ناكافي انسولین و اختالل در
پاسخ متابولیک بافتهای محیطي به انسولین (مقاومت به
انسولین) ،در گردش خون ايجاد مي شود ( .)1از جمله
ويژگيهای بارز ديابت نوع  ،2مقاومت در برابر انسولین مي
باشد و درنتیجه اين مقاومت ،انسولین نميتواند به طور موثر بر
روی بافتهای هدف (بويزه عضالت ،كبد و چربي) تاثیر
بگذارد ( .)2در نهايت ،اختالل كبدی ناشي از سندروم مقاومت
به انسولین مي تواند در توسعه ديابت نوع  2موثر باشد (.)3
ديابت نوع  2به دلیل افزايش سن ،چاقي،كم تحركي ،مصرف
بیشتر قندهای ساده و غذاهايي با كالری باال ،شیوع فزاينده ای
يافته است به گونه ای كه بر اساس پیش بیني سازمان بهداشت
جهاني ،انتظار مي رود كه تعداد بزرگساالن مبتال به ديابت در
سال  2025میالدی به  380ملیون نفر برسد ( .)4مقاومت انسولیني
در  90درصد از مبتاليان به ديابت نوع 2وجود دارد و كه 80
درصد از مبتاليان را افراد چاق و  20درصد باقیمانده را افراد
الغر تشكیل مي دهند(.)5
درسالهای

بیماری

اخیر

كبد

چرب

غیر

الكلي( 1)NAFLDتوجه زيادی را به عنوان عامل پاتوژنیک
مقاومت به انسولین و ديابت نوع دو به خود معطوف داشته است.
اين نظر با چندين مطالعه مقطعي كه ارتباط بین  NAFLDو
شیوع ديابت نوع دو و همچنین تظاهرات سندروم متابولیک
شامل ديس لیپیدمي و چاقي شكمي را نشان داده اند ،حمايت
شده و در مجموع مقاومت به انسولین را به عنوان يک تظاهر
مهم  NAFLDشاخص مي نمايد .از آنجا كه سطوح سرمي
آنزيمهای

كبدی

در

گردش

آمینوترانسفراز( ،2)ASTآالنین

شامل

آسپارتات

آمینوترانسفراز(3)ALT

و

آمینوترانسفرازهای كبدی ،شاخصهای حساسي برای تعیین
آسیبديدگي سلولهای كبدی هستند و بیشترين كاربرد آنها به
تشخیص بیماریهای حاد كبدی مربوط ميشود ( .)2آنزيمهای
كبدی در شرايط عادی درون سلولهای كبدی وجود دارند اما
زماني كه كبد آسیب ميبیند سلولهای كبدی آنزيمها را وارد
جريان خون ميكنند .باالرفتن سطح آنزيمها در خون نشانه
آسیب كبدی است ( .)2اين آمینوترانسفرازهای كبدی بطور
طبیعي در انواع مختلف بافت ها از قبیل كبد ،قلب ،ماهیچه ها،
كلیه و مغز قرار دارد( .)7ساير آنزيمها شامل :آلكالین

فسفاتاز5

( ،)ALPپنج نوكلئوتیداز6و GGTهستند GGT.توسط بافت-
های زيادی ساخته ميشود ،اما عمدتاًGGTدر سلولهای
كبدی ،سلولهای اپیتلیال صفراوی ،توبولهای كلیه ،پانكراس و
روده وجود دارد و توسط لیپوپروتئینها و آلبومین حمل ميشود
(.)8
از طرف ديگر ،مشخص شدهاست فعالیت ورزشي منظم هم
تا حدودی بر بهبود اين عوامل خطر زا تأثیرگذار است .به طور
مثال دبي 7و همكاران ( )2005در تحقیقي بر روی زنان بريتانیايي
 69تا  70ساله ارتباط بین فعالیت بدني و میزان چربي را با آنزيم-
های ALTوGGTكبدی بررسي كردند و نتايج آنان نشان داد
نمايه توده بدني بزرگتر ( )BMIو نسبت بزرگتر دور باسن به
كمر و فعالیت بدني كمتر به طور مستقل با سطوح باالتری از
GGTمرتبط است و از طرفي  BMIو نسبت دور كمر به ران به
طور مستقیم و مثبت با آنزيم  ALTارتباط دارد .اين يافتهها
حمايت از اين فرضیه را كه روابط بین چاقي مركزی ،شكمي و
خطر ديابت حداقل برخي اوقات به واسطه عملكرد چربيهای
كبدی است قویتر ميكند .همچنین مشخص شد كه سطوح
آنزيمهای ALTو  GGTهر دو به طور خطي با افزايش دوره-
4

1

)Non-alcoholic Fatty Liver Disease(NAFLD
)Aspartate Aminotransferase(AST
3
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2
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دكتر طلوعي و همكاران

های تمرينات بدني متوسط و شديد كاهش يافته است ( .)9اگر

زنجبیل بر روی كاهش چربي باعث بهبود وضعیت مقاومت به

چه تحقیقات قبلي نشان دادهاند تمرينات ورزشي هوازی

انسولین مي شود ( .)20تركیبات زنجبیل مثل هر گیاه ديگر بسیار

(استقامتي) ميتواند در كنترل ديابت نوع دو مؤثر باشد ( .)10اما

پیچیده و شامل مواد مختلفي نظیر كربوهیدرات ها ،اسیدهای

مطالعات اندكي تاثیر فعالیت ورزشي برشاخصهای كبدی

چرب آزاد ،اسیدهای آمینه ،پروتئینها ،فیتواسترول ها ،ويتامین ها

مرتبط با بیماری ديابت پرداخته است كه نتايج آنها در برخي

مانند نیاسین است كه هر يک از اين تركیبات اثرات متفاوتي بر

موارد متناقض است ( .)11-13به عنوان مثال در تحقیقي كه

متابولیسم دارند ( .)21در سالهای اخیر مطالعات مختلفي روی

غالم رسول محمد رحیمي و همكاران ( )1392به تاثیر تمرين

اثر درماني زنجبیل روی نمونه های حیواني و انساني انجام شده

هوازی و رژيم غذايي بر نیمرخ لیپیدی و آنزيمهای كبدی زنان

است ،بعنوان نمونه هیبا و همكاران ( )2010كه اثر  4هفته

چاق مبتال به ديابت نوع دوپرداخته اند ،نتايج شان نشان داد كه

مصرف مكمل زنجبیل در موشهای ويستا را بررسي كرده اند،

اگرچه در نیمرخ چربي و تركیب بدني بهبود معني داری مشاهده

كاهش در فعالیت مالون دی آلدئید ( )MDAو افزايش فعالیت

شده است ،ولي در هیچ يک از گروه ها در مقادير(  ALTو

آنزيمهای آنتي اكسیداني شده گزارش كرده اند( .)22در مطالعه

 ) ASTسرم بیماران،تغیییر معني داری وجود نداشت ( .)14از

ديگری نشان داده شد است كه با مقايسه اثر نانو ذرات نقره و

طرفي ديگر در مطالعات تقريبا مشابه روی نمونه حیواني و

عصاره هیدروالكلي زنجبیل و كافور بر بافت و آنزيمهای

انساني آثار مطلوب تمرينات هوازی در كاهش سطح آنزيمهای

كبدی ،مصرف زنجبیل تنها مي تواند اثر حفاظتي داشته باشد

كبدی گزارش شده است( .)15-16در همین راستا ،در مطالعه

( .)23همچنین يافتههای سیروان آتشک و همكاران در سال

ديگری خوش باتن و همكاران ( )2009اثر ورزش هوازی را بر

( )1390نشان دادكه تمرينات مقاومتي همراه با مصرف مكمل

سطح آنزيمهای كبدی بیماران مبتال به بیماری كبدی چرب غیر

زنجبیل يک شیوه درماني موثر برای تغییرات مطلوب در

الكلي مورد بررسي قرار داده اند و به اين نتیجه رسیدند كه

پراكسیداسیون لیپیدی و مقاومت به انسولین در مردان چاق است

تمرينات هوازی كنترل شده مي تواند روی سطوح سرمي

(.)24

آنزيمهای كبدی و اكوژنیسیتي كبدی بر بیماران كبد چرب غیر
الكلي بهبود معني داری داشتند (.)17

استفاده از انواع تمرينات ورزشي به همراه مكملهای
گیاهي ،به عنوان يک روشهای پیشنهاد بيخطر برای كنترل

به همراه فعالیتهای ورزشي ،تجويز برخي از مكملهای

چاقي ،ديابت و عوارض ناشي از آن مورد توجه پژوهشگران

گیاهي در جهت اثر بخشي بیشتر مد نظر محققین قرار گرفته

قرار گرفته است ،ولي به دلیل تنوع برنامههای تمريني و نوع

است .يكي از مكملهای گیاهي كه دارای خواص ضد

مكملهای گیاهي بكارگرفته شده ،نتايج متناقض و مبهمي را

اكسايشي بوده ،و برای قرنهای متمادی از اجزاء مهم طب

بدنبال داشته است .همچنین اگرچه تحقیقات زيادی روی اثر

گیاهي چین ،هند و يونان برای درمان بیماریهای مختلف به

تمرينات هوازی تنها روی آنزيمهای كبدی و شاخصهای

شمار مي رفته است و همچنین از ديرباز جهت مقاصد درماني از

گلیسیمک در افراد ديابتي انجام شده است ،ولیكن پژوهشهای

آن استفاده مي شود ،زنجبیل ( )Gingerاست (.)19-18

اندكي برروی فرضیه اثر مضاعف مصرف زنجبیل همراه با

زنجبیل يک داروی گیاهي موثر برای كنترل قند خون و چربي

تمرينات هوازی بر شاخصهای التهابي كبد بیماران ديابتي

برای بیماران ديابتي است .مكانیسمهای زير بنايي اين اقدامات با

متمركز شده است ( .)25تحقیق حاضر در صدد پاسخ به اين

مهار آنزيمهای كلیدی در كنترل متابولیسم كربوهیدرات ها و

سوال است كه آيا  10هفته تمرينات ايروبیک همراه با مصرف

افزايش حساسیت به انسولین ،در نتیجه افزايش قند خون در بافت

زنجبیل بر روی ترانس آمینازهای كبدی ،مقاومت به انسولین و

چربي و عضالت مخطط مي شود .همچنین اثرات برجسته

تركیب بدني زنان چاق مبتال به ديابت نوع  2اثر دارد؟
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مواد و روش ها
تحقیق حاضريک كارآزمايي بالیني نیمه تجربي با طرح
پیش آزمون و پس آزمون بود و آزمودنيهای تحقیق زنان چاق
مبتال به ديابت نوع  2مراجعه كننده به كلینیک درماني بودند .از
بین اين افراد تعداد 46نفر از بیماراني كه داوطلب همكاری با
طرح بودند به روش غربالگری و پس از انجام مصاحبه حضوری
و بررسي سوابق پزشكي به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب
شدندكه در نهايت  40نفر وارد تحقیق شده اند .براساس نوع
تحقیق حاضرو بررسي مقادير متغییرهای تحقیقات مشابه پیشین،
حجم نمونه با توان  0/80تعیین شده بود ( .)26ابتدا طي يک
جلسه داوطلبان شركت در تحقیق با اهداف و روش اجرای آن
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 10دقیقه سردكردن بود .برنامه تمريني ايروبیک از هفته اول با
 30دقیقه و شدت  %45-50حداكثر ضربان قلب ذخیرهای شروع
و با افزايش بار فزاينده تدريجي در طول ده هفته ،در پايان هفته
دهم با شدت  %70-75و مدت زمان  60دقیقه پايان يافت .در
گروههايي كه مصرف مكمل زنجبیل در نظر گرفته شده ،از
آزمودنيها خواسته شده بود كه به مدت  10هفته با حفظ رژيم
غذايي ثابت ،روزانه عصاره خشک  1گرم زنجبیل(به صورت
كپسولهای  250میلي گرمي) به مدت  10هفته در چهار وعده
غذايي مصرف كنند .گروه دارونما ،كپسولي كه حاوی آرد
بوداده بود و ظاهری مشابه با كپسول زنجبیل داشت را برای 4
وعده درروز به مدت  10هفته مصرف كردند.

توسط پژوهشگرآشنا شدندوبه آنان اطمینان داده شد اطالعات

در تحقیق حاضر از ترازو و قد سنج مدل ساروس 1ساخت

دريافتي كامال محرمانه خواهد ماند و جهت بررسي داده ها از

كشور آمريكا برای اندازهگیری قد و وزن آزمودنيها استفاده

كد گذاری استفاده خواهد شد .پس از تكمیل پرسشنامه سابقه

شد .متر نواری ،به منظور اندازهگیری محیط دور كمر آزمودني-

پزشكي و اطالعات دموگرافیک كه سواالتي در مورد سوابق

ها استفاده شد.كالیپر مدلهارپندن ساخت انگلستان برای اندازه-

بیماری و پزشكي آزمودني ها پرسیده شد و رضايت نامه شركت

گیری ضخامت چربي زير پوستي به منظور برآورد درصد چربي

در طرح اخذ گرديد و برای انجام آزمايش خون ناشتا به

استفاده شد .سطح انسولین ناشتا به روش الیزا 2با استفاده از كیت

آزمايشگاه معرفي شدند و در روزبعدی متغیرهای تركیب بدني

DRGساخت كشور آلمان اندازهگیری شد .سطح آنزيمهای

اندازه گیری شد.

كبدی آالنین آمینوترانسفراز ،آسپارتات آمینوترانسفراز و

سپس آزمودنيها به روش تصادفي ساده در چهار گروه
تمرين هوازی،گروه تمرين هوازی+مكمل زنجبیل،گروه مكمل
زنجبیل و گروه دارونما قرار گرفتند ( .)10شرايط قرار گرفتن در
تحقیق شامل جنسیت زن ،ابتال به ديابت نوع  ،BMI≥ 30،2سن
بین  60-40سال و قند خون ناشتای بین  150تا  mg/dl 250بود.
آزمودني ها فاقد هر گونه بیماری مزمن ديگر و سابقه ورزشي
طي  6ماه گذشته ،سكته قلبي ،آريتمي كنترل نشده ،بلوك قلبي

گاماگلوتامین ترانسفراز با استفاده از كیت گرينر3ساخت كشور
آلمان اندازهگیری شد .پرسشنامه سابقه پزشكي و پرسشنامه
آمادگي برای شروع فعالیت بدني ( )PAR-Qبه منظور بررسي
سابقه بیماری و آمادگي افراد برای شركت در برنامه تمرين
استفاده شد .شدت تمرين بر اساس نسبتي از حداكثر ضربان قلب
ذخیره ای هر بیمار به روش كارونن محاسبه و در حین تمرين به
وسیله ضربان سنج  POLARساخت كشور فنالند كنترل شد.

درجه  ،3پرفشار خون شديد و عوارض ديابت مثل زخم پای

برای تجزيه و تحلیل آماری دادههای تحقیق مستخرج از

ديابتي و نفروپاتي (میكروآلبومیوزی بیش از  20میكرو گرم

آزمودنيهای چهار گروه از رو شهای آمار توصیفي و استنباطي

آلبومین در دقیقه) يا ريتنوپاتي ديابتي پرولیفراتیو بودند.

با كمک نرم افزار ( spssنسخهی  )20استفاده شده است .برای

برنامه تمرين ايروبیک به مدت  10هفته طراحي و اجرا شد.

توصیف دادههای تحقیق از شاخصهای آماری میانگین،

پروتكل تمرينات به مدت ده هفته ،هر هفته  3جلسه و هر جلسه
(بطور میانگین)  80دقیقه كه  10دقیقه گرم كردن و  60دقیقه
حركات ايروبیک با شدت 45تا  %75ضربان قلب ذخیرهای و

1
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انحراف استاندارد و خطای استاندارد استفاده شده و برای آزمون

انسولین  HOMAبین گروه زنجبیل و تمرين +زنجبیل با گروه

فرضیه های تحقیق ابتدا پس از بررسي نرمال بودن توزيع داده ها

كنترل تفاوت معني داری وجود داشت ( .)P<0/05ولي اين

با كمک آزمون كولموگروف اسمیرونف ،جهت تعیین

تغییرات بین گروه تمرين با كنترل مشاهده نشد .همچنین مقادير

تفاوتهای میزان تغییرات بین گروهها از روش آماری تحلیل

پس آزمون گلوكز ناشتا و شاخص مقاومت به انسولین

واريانس يكطرفه ( )One Way Anovaو در صورت معني

 HOMAدر هر سه گروه زنجبیل ،تمرين و تمرين+زنجبیل

داری از آزمون توكي برای تعیین اختالف بین گروهها به

نسبت به پیش آزمون كاهش معني داری داشت(.)P<0/05

صورت جفت استفاده شد .همچنین تغییرات درون گروهي به و

میزان تغییرات درسطوح  ASTبین گروه تمرين تنها و تمرين+

سیله آزمون تي همبسته مورد آزمون قرار گرفت .آزمون

زنجبیل با گروه كنترل تفاوت معني داری وجود

فرضیههای تحقیق درسطح آلفای  %5مورد ارزيابي قرار گرفت.

داشت( .)P<0/05همچنین در اين دو گروه كاهش معني داری

نتايج

در مقادير پس آزمون  ASTنسبت به پیش آزمون مشاهده شده

همانطور كه در جدول شماره  1نشان داده شده است،

است( .)P<0/01مقدارسطوح  ALTبین گروه زنجبیل ،تمرين

مشخصات عمومي وآنتروپومتری آزمودني ها در گروههای

تنها و تمرين +زنجبیل با گروه كنترل تفاوت معني داری وجود

چهارگانه به تفكیک ارايه شده است .همچنین تفاوت معني

داشت( ،)P<0/05ولي كاهش معني دار از پیش آزمون به پس

داری در مقادير نمايه توده بدن ،درصد چربي بدن و وزن در

آزمون فقط گروههای تمرين تنها و تمرين+زنجبیل مشاهده شده

ابتدای پژوهش بین چهار گروه مشاهده نشداست .كلیه ی

است .همچنین نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه در مقدار

متغیرهایاندازه گیری شده در اين تحقیق از لحاظ وجود

تغییرات  GGTفقط بين گروه زنجبیل با گروه كنترل

دادههای پرت و طبیعي بودن توزيع داده هاكنترل شده اند.

تفاوت معني داری وجود داشت ،درحالي كه تغییرات درون

همچنین در مرحله پیش آزمون ،سطوح سرمي  GGTدر

گروهي ،كاهش معني داری در گروههای زنجبیل و تمرين+

20درصد آزمودنيها (8نفر) فراتر از مقادير طبیعي بوده است.

زنجبیل مشاهده شده است(.)P<0/05
نتايج پژوهش حاضر در رابطه با تغییرات تركیب بدني نشان

جدول شماره .1میانگین و انحراف استاندارد مشخصات فیزيولوژيكي

داد كه میزان كاهش وزن در بین گروههای زنجبیل ،تمرين تنها

آزمودنيهای پژوهش به تفكیک چهار گروه
گروه ها

تمرين

متغير

هوازي با

تمرين

زنجبيل

هوازي

تعداد نمونه هر

دارونما

داشت( .)P<0/001در حالي كه مقدار پس آزمون وزن ،فقط
در گروه تمرين+زنجبیل وتمرين ،در مقايسه با مقدار پیش

11

12

12

11

آزمون كاهش معني دار داشت( .)P<0/05همچنین در میزان

سن(سال)

50/4±63/73

50/5±66/05

50/5±75/31

55/5±00/60

تغییرات درصد چربي گروه تمرين+زنجبیل وتمرين تنها با گروه

وزن(كيلوگرم)

83/8±95/38

73/8±36/91

79/6±8/34

85/10±63/97

قد(متر)

1/0±57/05

1/5±52/07

1/0±57/06

1/0±57/04

كنترل تفاوت معني داری وجود داشت .همچنین اين تفاوت

BMI(KG/

33/2±55/5

31/1±17/75

32/2±7/17

34/4±49/68

است ( .)P<0/01مقدار پس آزمون درصد چربي در گروه

30/3±59/15

30/4±83/50

29/3±48/63

32/3±81/55

تمرين+زنجبیل وتمرين تنها در مقايسه با مقدار پیش آزمون

گروه

)

زنجبيل

و تمرين +زنجبیل با گروه كنترل تفاوت معني داری وجود

درصد چربی
بدن

معني دار بین گروه تمرين+زنجبیل با زنجبیل نیز مشاهده شده

كاهش معني داری داشت .نهايتا در میزان تغییرات  WHRگروه

نتايج پژوهش حاضر نشان داده است (جدول شماره )2كه

تمرين+زنجبیل وتمرين تنها با گروه كنترل تفاوت معني داری

در میزان تغییرات سطوح گلوكز ناشتا و شاخص مقاومت به

وجود داشت .همچنین اين تفاوت معني دار بین گروه

مهر-آبان ،96شماره  ،4سال 60

 -641مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تمرين+زنجبیل با زنجبیل ()P=0/022وهمچنین بین گروه

( )%3/29وتمرين تنها ( )% 7/77در مقايسه با مقدار پیش آزمون

تمرين +زنجبیل با گروه تمرين ()P=0/005نیز مشاهده شده

كاهش معني داری داشت است (.)P<0/001

است .مقدار پس آزمون  WHRدر گروههای تمرين+زنجبیل
جدول  2میزان تغییرات متغیرهای مورد بررسي در گروه های پژوهش
گروه تمرين و زنجبیل

گروه

پیش آزمون

متغییرها

تغییرات

گروه تمرين
پیش آزمون

گروه زنجبیل
تغییرات

گلوكزناشتا

M±SD
192/74±72/68

M±SD
-45/36±38/27

M±SD
165/27±54/1

)(mg/dL
انسولین

8/98±5/04

▲Δ
-3/17±6/29

8/18±4/6

Δ
-3/09±3/1

)(mg/dL
مقاومت به

3/34±2/13

Δ
▲ - 2/ 59± 3/ 7

3/26±2/12

Δ
-1/62±1/22

Δ

انسولین
AST
(واحد

بر

16/18±4/42

-4/00±5/25

M±SD
-35/36±19/93

پیش آزمون

17/27±3/62

▲Δ

تغییرات

P

پیش آزمون

تغییرات

M±SD
222/9±66/50

M±SD
-63/27±52/13

M±SD
200/00±98/49

M±SD
0/54±0/93

*0/001

8/63±6/57

▲Δ
-3/81±5/43

9/98±47

0/54±0/93

0/149

4/61±3/75

Δ
▲-2/61±3/22

4/62±2/9

0/13±0/50

Δ
-4/45±4/8

گروه كنترل

0/050

Δ
16/66±4/53

-2/27±3/25

14/90±2/80

0/63±3/38

*0/033

▲Δ

لیتر)
ALT
(واحدبرلیتر)

25/72±20/44

-13/18±15/73

22/81±11/99

-14/27±10/17

20/63±9/92

-10/36±7/90

16/36±6/00

0/13±5/96

*0/019

GGT
(واحدبر يتر)

38/26±26/13

▲Δ
-9/73±13/95

28/96±14/02

▲Δ
-6/64±9/88

35/95±17/34

▲
-16/33±12/69

34/07±9/38

0/63±6/26

*0/017

(واحد

▲Δ

Δ

بر

لیتر)
وزن()kg

83/95±8/38

-3/31±3/10

72/83±8/91

-2/75±0/96

79/08±6/09

-2/18±2/26

85/63±10/97

BMI
( )KG/

33/55±2/65

▲Δ
-1/21±1/39

31/17±1/80

▲Δ
-1/27±0/28

32/68±2/82

درصد چربي

30/59±3/15

Δ
-3/18±1/93

30/83±4/5

نسبت دور

0/91±0/04

†▲ Δ
-0/02±0/00

0/89±0/09

كمر به باسن

‡† ▲ Δ

-0/31±0/78

*0/003

▲
-1/52±2/65

34/49±4/63

-0/18±0/36

0/188

Δ
-4/69±2/27

29/48±3/23

-0/28±3/94

32/81±3/55

-0/35±0/90

*0/001

-0/07±0/05

0/90±0/08

0/00±0/01

0/87±0/05

0/00±0/01

*0/001

▲Δ
▲Δ

میانگین و انحراف استاندارد مقادير پیش آزمون و تفاضل مقادير
پیش آزمون و پس آزمون -مقدار معني داری آزمونها در

بحث و نتيجه گيري
نتايج پژوهش حاضر نشان داد است كه تمرينات هوازی

سطح )(P< 0/05

بهمراه مصرف مكمل زنجبیل سبب كاهش معني داری در

* اختالف معني دار بین چهارگروه تحقیق ) ▲ (P< 0/05

سطوح آنزيمهای كبدی(ASTو )ALTدر مقايسه با گروه

تفاوت معني دار با گروه كنترل‡تفاوت معني دار بین گروه

كنترل شده است .همچنین در حالي كه اين دو آنزيم در گروه

تمرين +زنجبیل و گروه تمرين

تمرين تنها نیز كاهش معني داری در مقايسه با گروه كنترل

†

تفاوت معني دار بین گروه تمرين+زنجبیل و گروه زنجبیل

داشته است ،در گروه زنجبیل فقط مقدار ( )ALTكاهش معني

 Δتغییرات معني دار درون گروهي از پیش آزمون به پس

داری داشته است .تغییرات درسطوح آنزيم ( )GGTدرون

آزمون

گروه مصرف زنجبیل همراه با تمرين و گروه زنجبیل ،فقط يک
كاهش معني دار نسبت به پیش آزمون مشاهده شده است.
تغییرات شاخص گلیسمیكي و تركیب بدني پس از تمرين
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دكتر طلوعي و همكاران

هوازی همراه با مصرف زنجبیل نیز در تحقیق حاضر قابل توجه

باشد .همچنین تحقیقات كريستین و همكاران ( )2011در

بود .به طوری كه میزان قند خون ناشتا و مقاومت به

راستای ارتباط بیماری ديابت با سندرم متابولیک و سطوح

انسولین( )HOMAبعد از  10هفته تمرين هوازی همراه با

افزايش يافته آنزيمهای كبدی مشخص نمود كه بیماری كبد

مصرف زنجبیل كاهش معني داری داشته است كه اين كاهش

چرب غیر الكلي كه در افراد چاق و يا افرادی با نیمرخ لیپیدی

البته پس از مصرف زنجبیل تنها نیز مشاهده شده است .كاهش

مختل ديده ميشود ،ممكن است بیماری سندرم متابولیک پیش

معني دار در مقادير وزن ،درصد چربي و نسبت دور شكم به دور

رفته و افزايش در غلظت آنزيمهای كبدی  ALT ،ASTو

باسن( )WHRپس از تمرين همراه با مصرف زنجبیل و همچنین

GGTرا به همراه داشته باشدكه تجويز میزان مطلوبي از ورزش

تمرين تنها از ديگر يافته های اين تحقیق بود كه البته بیشترين

با مدت و شدت معین در پیشگیری و درمان بیماری كبد چرب

كاهش وزن در گروه تمرين همراه با مكمل ()%3/95مشاهده

غیرالكلي مي تواند بسیار موثرباشد (.)30
از طرف ديگر ،در برخي گزارشهای پژوهشي بهبود قابل

شد.
ديگر مطالعات پژوهشي نزديک به تحقیق حاضر ،نتايجي

توجه ای در سطوح سرمي آنزيمهای كبدی مشاهده نشده است،

مشابه را گزارش كرده اند .برای نمونه در تحقیق داوودی و

به عنوان مثال در تحقیقي كه رحیمي و همكاران( )1392انجام

همكاران ( )1391تاثیر هشت هفته تمرينات استقامتي بر روی

دادهاند و تمرين هوازی همراه با محدود كردن رژيم غذايي

پارانشیم كبد و آنزيمهای كبدی نشان داد ،میزان آالنین آمینو

مورد توجه قرار داده اند ،در نهايت چنین گزارش كردند كه در

ترانسفراز و آسپاراتات آمینوترانسفراز سرم خون بیماران در

گروه تمرين هوازی همراه با رژيم غذايي در هیچ يک از گروه

گروه آزمايش نسبت به گروه كنترل كاهش معنيداری يافته

ها سبب تغییر معني داری در مقادير  ALTو  ASTسرم

است و همچنین كريس و همكاران ( )2011نشان دادند در افراد

بیماران ،ديابتي نشده است اگرچه تمرين هوازی و رژيم غذايي

چاق و يا دارای اضافه وزن ورزش هوازی منظم بسیار بیشتر از

منظم ،تاثیری مطلوب بر تركیب بدني و برخي شاخصهای

ورزش مقاومتي به بهبود چربي احشايي ،چربي كبدی و كاهش

لیپیدی دارد ( .)14همچنین در مطالعهای ديگر نتايج تاثیر

سطوح سرمي آنزيمهای كبدی به ويژه آالنین آمینوترانسفراز

تمرينات ورزشي به تنهايي و يا همراه با رژيم غذايي مناسب بر

منجر ميشود ( .)13،27نتايج اين پژوهشها با يافته های تحقیق

روی سطوح سرمي آنزيمهای كبدی زنان چاق با بیماری سندرم

حاضر برای گروه تمرين همراه با مكمل و تمرين تنها همخواني

متابولیک مشخص نمود كه  12هفته تمرينات هوازی با شدت

دارد .بعالوه تحقیقات وايت فیلد و همكاران( )2001ارتباط مهم

متوسط به تنهايي يا به همراه رژيم غذايي گرچه باعث كاهش

ژنتیک و منابع محیطي را در تغییرات سرمي آنزيم  GGTرا

چربي شكمي شده اما تغییر معنيداری در سطوح سرمي آنزيم-

نشان دادند و مشخص كردند ارتباط معنيدار قوی بین آنزيم

های كبدی ايجاد نكرده است ( .)31نتايج اين تحقیقات در

گاماگلوتامین ترانسفراز با تغییرات  ،BMIلیپیدهای سرمي

تضاد با يافتههای تحقیقات حاضر در رابطه با تغییرات انزيم

خون ،لیپوپروتئین ،گلوكز ،انسولین و فشار خون وجود دارد

كبدی است .بهنظر ميرسد نوع پروتكل تمريني (تمرينات

( .)28اصالح تركیب بدني و نیمرخ چربي متعاقب تمرينات

هوازی يا مقاومتي) ازفاكتورهای اصليتاثیرگذاربرمغايرت نتايج

هوازی امری مشهود در گزارشهای پژوهشي بوده است (.)29

حاصل شده با نتیجه پژوهش حاضر باشـد .گرچه عوامل ديگری

بدين ترتیب تغییرات در پارامترهای مذكور ميتواند بر سطوح

مانند :تفاوت در سن ،شرايط بدني آزمودنيها ،سزوح اولیه

سرمي اين آنزيمها موثر باشد( .)30در پژوهش حاضر نیز

آنزيمها ،مقدار  ،BMIطرح ها و الگوهای تمريني متفاوت را

كاهش در( ،)WHRدرصد چربي و وزن مشاهده شده است كه

هم نبايد ناديده گرفت.

مي تواند يكي از علتهای كاهش سطوح آنزيمهای كبدی
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پژوهشهای ديگری اثرات مصرف زنجبیل تنها را روی

عالوه بر اين ،در گروه ديابتي درمان شده با زنجبیل ،فعالیت

آنزيمهای كبدی و عوامل گلیسیمیک در نمونه های انساني و

آنزيم سوپراكسید ديسموتاز ( ،)SODكاتاالز (،)CAT

حیواني را مورد ارزيابي قرار داده اند .برای مثال ،در پژوهش

گلوتاتیون پراكسیداز ( )GPXو گلوتاتیون ردوكتاز ( ،)GRدر

طاليي و همكاران(،)1391كه روی  81بیمار مبتال به ديابت نوع

بافت كبد و كلیه كاهش يافت ،كه منجر به افزايش سطح

دو انجام شد ،مصرف روزانه  3گرم پودر زنجبیل به صورت 8

گلوتاتیون ( )GSHو كاهش سطح مالون دی آلدئید ()MDA

هفته سبب كاهش قند خون ناشتا و هموگلوبین  A1Cشدكه با

شد( .)36اگرچه تحقیقات ياد شده بیشتر روی نمونه های حیواني

نتايج پژوهش حاضر در مورد قند خون ناشتا همخواني داشت

انجام شده است ،ولیكن در توجیح برخي از مكانیزهای تغییرات

( .)32شايد اين كاهش قند خون ناشتا در بیماران ديابتي به دنبال

اتفاق افتاده در آنزيمهای كبدی به دنبال مصرف زنجبیل در

مصرف زنجبیل با ويژگيهای مربوط به فعالیت آنتاگونیستي بر

پژوهش حاضر شايد بتواند راه گشا باشد ،انجايي كه مقدار

ضد گیرندههای سروتونین كه بلوك كردن آن ها سبب كاهش

ALTو  GGTبدنبال مصرف تنهای زنجبیل نیز نسبت به گروه

قند خون شود ،درارتباط باشد .همچنین احتماأل زنجبیل سبب

كنترل كاهش معني داری داشته است و اين كاهش معني دار با

مهار فعالیت آنزيمهای گلوكوزيداز و آمیالز در روده شده و از

اثر مضاعف تمرينات هوازی در گروه تمرين همراه با مصرف

اين طريق جذب گلوكز را در بدن كاهش مي دهد ( .)17در

زنجبیل نیز برای آنزيمهای ASTو  ALTقابل مشاهده بود.

پژوهش محلوجي و همكاران( )2013ديده شد كه مصرف 2

تغییرات در شاخص مقاومت به انسولین( )HOMAو قند

گرم زنجبیل در روز به مدت  2ماه تاثیری بر میزان قند خون

خون ناشتا كه پس از تمرين همراه بامصرف زنجبیل و نیز

ناشتا و هموگلوبین A1Cندارد ،ولي مي توان انسولین سرم و

مصرف زنجبیل تنها و همچنین كاهش درون گروهي بین

شاخص  HOMAرا كاهش دهد ( .)33علت تغییر اندك قند

شركت كنندگان گروه تمرين در تحقیق حاضر مشاهده شده

خون ناشتا و هموگلوبین  A1Cدر مطالعه مذكور ،احتماال كوتاه

است ،علت آن مي تواند عالوه بر اثرات اشاره شده ناشي از

بودن طول مدت مطالعه است كه امكان تغییرات معني دار اين

مصرف زنجبیل ،به پاسخ فیزيولوژيكي ناشي از تمرينات هوازی

متغییر را سلب نموده است .در مطالعه ای ديگرروی نمونه

نیز مرتبط باشد .مكانیسمهايي احتمالي متعاقب تمرين مي تواند

حیواني نشان داد ه شد كه زنجبیل به میزان قابل توجهي

شامل -1:افزايش پروتئین انتقال دهنده گلوكز() GLUT-4

پراكسیداسیون لیپید را كاهش و آنزيمهای آنتي اكسیداني مانند

 -2افزايش پیامرساني پیش گیرندهای انسولین -3افزايش

گلوتاتیون را افزايش مي دهد .همچنین نشان داد كه زنجبیل

فعالیت آنزيم گلیكوژن سنتاز و هگزوكیناز -4تغییر در تركیب

اثرات آنتي اكسیداني برابر با آسكوربیک اسید دارد (.)34

بافت عضله با افزايش مويرگها و میتوكندری و به دنبال آن

درهمین راستا صابر و همكارانش( )2011در تحیق شان گزارش

افزايش برداشت گلوكز ازخون  -5بهبود در هموستاز اسید

كرده اند كه زنجبیل سبب كاهش معني دار سطح مالون دی

های چرب آزاد سرمي و بافت عضالني و مصرف آن يک

آلدئید و افزايش فعالیت سوپراكسیدديسموتاز و همچنین باعث

سوبسترا متابولیكي( -6 )37تغییرسطوح اديپوكین ها مانند

كاهش در ALTو ASTدر موشهای نر نژاد آلبینو شده است

اديپونكتین و لپتین باشد (.)38

( .)35همچنین در پژوهش ديگری نشان داده شد كه در موشهای

بطور كلي اگرچه مزيت پژوهش حاضر ،تلفیق تمرينات هوازی

طبیعي و موشهای ديابتي ناشي از  STZتغذيه شده با يک

همراه با مصرف مكمل زنجبیل برای مضاعف كردن بهبود

رژيم غذايي حاوی  %1و  %2از پودر زنجبیل به مدت  30روز،

آنزيمهای كبدی و كنترل گلیسمیک بوده است ،ولي بنظر مي

سطح قند خون در موشهای ديابتي به طور قابل توجهي كاهش

رسد جهت اثر بخشي بیشتر و مورد انتظار ،نیاز به دوره تمريني

يافت ،در حالي كه موشهای سالم تحت تاثیر قرار نگرفتند.

دكتر طلوعي و همكاران
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مصرف مكمل زنجبیل تاثیر بسزايي بر بهبود تركیب بدني و

طوالني تر همراه با افزايش میزان مصرف روزانه زنجبیل باشد كه

.دارد2 شاخصهای كبدی در زنان ديابتي نوع

.در تحقیقات بعدی مي تواند مورد توجه قرار گیرد

تشكر و قدر دانی
از زحمات كلیه داوطلبان شركت در اين مطالعه و كادر درماني

نتيجه گيري

،كلینیک ديابت شهركرد كه در اين پژوهش ما را ياری نمودند

بطور كلي تمرينات ورزشي هوازی به تنهايي مي تواند تاثیرات

.سپاسگزاری ميشود

مطلوبي روی شاخصهای كبدی وبهبود تركیب بدني بگذارد و
همچنین مصرف زنجبیل مي تواند سبب بهبود شاخصهای
 ولي تركیب تمرين هوازی با، گردد2 كبدی در زنان ديابتي نوع

References
1) Schindhelm RK. Postprandial dysmetabolism and non-alcoholic fatty liver disease in relation to type 2
diabetes mellitus and cardiovascular risk. [Doctoral Thesis]. Netherlands: VRIJE University Amsterdam; 2007.
2) Izadi M. Top notes of internal medicine gastroenterology 2008 and cecil harrison essential summary 2007.
Tehran, Iran: Print Kaleme Prdaz; 2010. P. 118-34.
3) Marchesini G, Brizi M, Bianchi G, Tomassetti S, Bugianesi E, Lenzi M, et al. Nonalcoholic fatty liver disease
a feature of the metabolic syndrome. Diabetes 2001; 50:1844-50.
4) Teixeira-Lemos E, Nunes S, Teixeira F, Reis F. Regular physical exercise training assists in preventing type 2
diabetes development: focus on its antioxidant and anti-inflammatory properties. Cardiovasc Diabetol 2011;
10:12.
5) Shavandi N, Saremi A, Ghorbani A, Parastesh M. Relationship between adiponectin and insulin resistance in
type 2 diabetic men after aerobic traning. Arak Med Univ J 2011; 14:43-50 (Persian).
6) Tohidi M, Harati H, Hadaegh F, Mehrabi Y, Azizi F. Association of liver enzymes with incident type 2
diabetes: tehran lipid and glucose study. Iran J Diabetes Metab 2007; 7:167-76 (Persian).
7) Goto T, Onuma T, Takebe K, Kral JG. The influence of fatty liver on insulin clearance and insulin resistance
in non-diabetic Japanese subjects. Int J Obes Relat Metab Disord 1995; 19:841-5.
8) Sharjerdy S, Shavandi N, Golpaiegani M, Shekhhosseini R. Impact strength and resistance training on control
of blood sugar, quality of life and mental health of women with type 2 diabetes. Iran J Diabetes Lipid 2009;
9:35-44 (Persian).
9) Lawlor DA, Sattar N, Smith GD, Ebrahim S. The associations of physical activity and adiposity with alanine
aminotransferase and gamma-glutamyltransferase. Am J Epidemiol 2005; 161:1081-8.
10) Kang S, Woo JH, Shin KO, Kim D, Lee HJ, Kim YJ, et al. Circuit resistance exercise improves glycemic
control and adipokines in females with type 2 diabetes mellitus. J Sports Sci Med 2009; 8:682-8.
11) Fraser A, Harris R, Sattar N, Ebrahim S, Davey Smith G, Lawlor DA. Alanine aminotransferase, γglutamyltransferase, and incident diabetes: the British Women's Heart and Health Study and meta-analysis.
Diabetes Care 2009; 32:741-50.
12) van der Heijden GJ, Wang ZJ, Chu ZD, Sauer PJ, Haymond MW, et al. A 12‐week aerobic exercise program
reduces hepatic fat accumulation and insulin resistance in obese, hispanic adolescents. Obesity 2010; 18:38490.
13) Davoodi M. The effect of eight weeks selected aerobic exercise on liver parenchyma and liver enzymes
(AST,ALT) of fat liver patients. J Shahrekord Univ Med Sci 2012; 14:84-90 (Persian).
14) Mohammad Rahimi GR, Attarzadeh Hosseini SR. The effect of aerobic training and diet on lipid profile and
liver enzymes in obese women with type II diabetes. Daneshvar Med 2014; 21:41-50 (Persian).
15) Booth F. Exercise prevents fatty liver. University of Missouri–Columbia. Lateest Sci Newsletter 2008; 29:145.
16) Tadibi V, Bayat Z. Effect of eight weeks aerobic training and drug intervention on quality of life in women
with type 2 diabetes. J Gorgan Univ Med Sci 2012; 14:14-20.
17) Khoshbaten M, Fatahi EB, Soomi H, Tarzmani MK, Farhang S, Majidi G, et al. Clinico-biochemical
comparison of patients with Nonalcoholic fatty liver disease and healthy populace. Zahedan J Res Med Sci
2009; 11:13-21 (Persian).
18) Ali BH, Blunden G, Tanira MO, Nemmar A. Some phytochemical, pharmacological and toxicological
properties of ginger (Zingiber officinale Roscoe): a review of recent research .Food Chem Toxicol 2008;
46:409-20.

60  سال،4  شماره،96آبان-مهر

 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد-645

19) Ahui ML, Champy P, Ramadan A, Pham Van L, Araujo L, Brou André K, et al. Ginger prevents Th2mediated immune responses in a mouse model of airway inflammation. Int Immunopharmacol 2006; 8:162632.
20) Li Y1, Tran VH, Duke CC, Roufogalis BD. Preventive and protective properties of Zingiber officinale (ginger)
in diabetes mellitus, diabetic complications, and associated lipid and other metabolic disorders: a brief review.
Evid Based Complement Alternat Med 2012; 2012:5166870.
21) Ozgoli G, Goli M, Moattar F. Comparison of effects of ginger, mefenamic acid, and ibuprofen on pain in
women with primary dysmenorrhea. J Alternat Complement Med 2009; 15:129-32 (Persian).
22) Heebaa GH, Abd-Elghany MI. Effect of combined administration of ginger (Zingiber officinal Roscoe) and
atorvastatin on the liver of rats. Phytomedicine 2010; 17:1076-81.
23) Zamani N, Naghsh N, Fathpour H. Effect of silver nanoparticles and hydroalcholic extract of Ginger and
Camphor on liver tissue and enzymes. J Feyz 2013; 16:641-2 (Persian).
24) Atashak S, Piri M, Jafari A, Azarbayjani M. Effects of 10 week resistance training and ginger consumption on
C-reactive protein and some cardiovascular risk factors in obese men. Physiol Pharmacol 2010; 14:318-28
(Persian).
25) Mehrabani J, Azimi B, Khosravi A, Mehrabani F. The effect of 19 week exercise training on insulin resistance
and high sensitive C reactive protein in obese and non-obese women. Iran J Endocrinol Metab 2013; 14:43744.
26) Chow SC, Wang H, Shao J. Sample size calculations in clinical research. 2nd ed. Florida: CRC Press; 2008. P.
71.
27) Slentz CA1, Bateman LA, Willis LH, Shields AT, Tanner CJ, Piner LW, et al. Effects of aerobic vs. resistance
training on visceral and liver fat stores, liver enzymes, and insulin resistance by HOMA in overweight adults
from STRRIDE AT/RT. Am J Physiol Endocrinol Metab 2011; 301:1033-9.
28) Whitfield, JB. Gamma glutamyl transferase. Crit Rev Clin Lab Sci 2001; 38:263-355.
29) Emadyan O, Esmaelzadeh Toloee MR, Farhadpour S. Effect of aerobic training in the morning and evening on
lipid profile, body mass index, body fat percentage, and maximum oxygen uptake in overweight females. J
Mazandaran Univ Med Sci 2017; 26:211-21 (Persian).
30) Kistler KD, Brunt EM, Clark JM, Diehl AM, Sallis JF, Schwimmer JB. Physical activity recommendations,
exercise intensity, and histological severity of nonalcoholic fatty liver disease. Am J Gastroenterol 2011;
106:460-8.
31) Straznicky NE, Lambert EA, Grima MT, Eikelis N, Nestel PJ, Dawood T, et al. The effects of dietary weight
loss with or without exercise training on liver enzymes in obese metabolic syndrome subjects. Diabetes Obes
Metab 2012; 14:139-48.
32) Talaei B, Mozaffari-Khosravi H, Jalali BA, Mahammadi M, Najarzadeh A, Fallahzadeh H. The effect of
ginger on blood glucose, lipid and lipoproteins in patients with type 2 diabetes: a double-blind randomized
clinical controlled trial. Shaheed Sadoughi Univ J 2012; 20:383-95 (Persian).
33) Mahluji S, Attari VE, Mobasseri M, Payahoo L, Ostadrahimi A, Golzari S. Effects of ginger (Zingiber
officinale) on plasma glucose level, HbA1c and insulin sensitivity in type 2 diabetic patients. Int J Food Sci
Nutr 2013; 64:682-6 (Persian).
34) Ahmed RS, Seth V, Banerjee BD. Influence of dietary ginger (Zingiber officinales Rosc) on antioxidant
defense system in rat: comparison with ascorbic acid. Indian J Exp Biol 2000; 38:604-6.
35) Sakr SA, Mahran HA, Lamfon HA. Protective effect of ginger (Zingiber officinale) on adriamycin-induced
hepatotoxicity in albino rats. J Med Plant Res 2011; 5:133-40.
36) Shanmugam KR, Mallikarjuna K, Nishanth K, Kuo CH, Reddy KS. Protective effect of dietary ginger on
antioxidant enzymes and oxidative damage in experimental diabetic rat tissues. Food Chem 2011; 124:143642.
37) Bruce CR, Hawley JA. Improvements in insulin resistance with aerobic exercise training: a lipocentric
approach. Med Sci Sports Exerc 2004; 36:1196-201
38) Dyck DJ. Adipokines as regulators of muscle metabolism and insulin sensitivity. Appl Physiol Nutr Metab
2009; 34:396-402.

 -646اثر تمرینات هوازی همراه با مصرف مکمل زنجبیل در زنان چاق مبتال به دیابت نوع دو

دكتر طلوعي و همكاران

60  سال،4  شماره،96آبان-مهر

 مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد-647

Original Article
Effect of Aerobic Training with Ginger Supplementation on some Liver Enzymes
(AST,ALT,GGT) and Resistance to Insulin in Obese Women with Type 2 Diabetes.
Received:23/08/2017 - Accepted: 27/09/2017
Mohamadreza Esmaelzadeh Toloee1*
Mohammad Faramarzi2
Parvaneh Noroozian Ghahfarokhi3
1. Department of Exercise Physiology,
Shomal University, Amol, Iran.
2. Department of Exercise Physiology,
Shahrekord University, Amol, Iran.
3. Student of Exercise Physiology since
Shomal university, Amol, Iran.

* Faculty of Sport Sciences,
University of Shomal, Amol, Iran.

Tel: +989111275643
Email: r.toloee@yahoo.com

Abstract
Introduction: The levels of liver enzymes (AST, ALT, and GGT) are
associated with obesity, fatty liver and insulin resistance, and nutrition and
regular physical activities contribute to reducing these risk factors. The
objective of this study is to assess the effect of ten-week endurance training
with ginger supplementation on indicators of inflammation of the liver in
women with type2 diabetes.
Material and Methods: In a randomized clinical trial study, 46 diabetes
women aged 45 to 60 years (30≤BMI) divided into four groups randomly:
exercise (E), exercise + ginger (EPG), ginger (G) or placebo (P) groups. The
blood samples were taken after 12 hours of overnight fasting at baseline and
48 hours after the last training session to measure levels of insulin, FBS and
liver enzymes (AST, ALT and GGT). Then subjects of exercise group and
exercise + ginger group took part in ten-week aerobic training program for
diabetic people.
Results: At the end of week 10, in the EPG and E groups the levels of AST
and ALT were significant reduced (P≤0.05). Besides, the weight, body fat
percentage, WHR), levels of FBS and HOMA-ir was decreased only in the
EPG and ET groups (P≤0.05). Of course these changes were slightly higher
in group of EPG. While there wasn’t any significant changes in the control
group (P>0.05).
Conclusion: The present study showed that aerobic exercises with using
ginger was more effective in significantly improving the liver enzymes
levels, FBS, HOMA-ir and body composition compared with just aerobic
exercise or ginger in obese women with type 2 diabetes.
Keywords: aerobic exercise, GGT, ALT, AST, Type II diabetes, insulin
resistance
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