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Hypoglycemic Interactive Effects of Ginger Eextract 
and Eendurance Training in Diabetic Rats

 Keywords  Exercise Training; Ginger; Blood Glucose; Diabetes Mellitus 

Aims Diabetes is a metabolic disorder that results in hyperglycemia due to non-regulation of 
blood glucose. The aim of this study was to evaluate the hypoglycemic interactive effects of 
Ginger extract and endurance training in diabetic rats.
Materials & Methods In this experimental study, 40 streptozotocin-induced diabetic rats 
were randomly divided into four groups (control, endurance training, Ginger extract and 
endurance training with Ginger extract). The training groups ran 8 to 16 meters per minute 
for four weeks, five sessions per week, and each session for 30 minutes on treadmill. Ginger 
extract groups received daily 100 mg/kg Ginger extract intraperitoneal for four weeks. At 
the end, levels of fasting glucose, insulin and insulin resistance were measured. Data were 
analyzed by SPSS 21 software using dependent T-test, one way ANOVA and Tukey’s post hoc 
test.
Findings Levels of fasting glucose, insulin and insulin resistance in endurance training group, 
Ginger extract group and endurance training with Ginger extract group were significantly 
lower than control group. Also, levels of fasting glucose, insulin and insulin resistance 
in endurance training with Ginger extract group were significantly lower than endurance 
training group and Ginger extract group (p<0.01).
Conclusion Endurance training with use of Ginger extract has hypoglycemic interactive 
effects on improving glucose indices in diabetic rats, leading to a decrease in levels of fasting 
glucose, insulin and insulin resistance in streptozotocin-induced diabetic rats.
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  دهیچک

 متابولیک است که منجر به هیپرگلیسمی ناشی از اختالل دیابت یكاهداف: 
شود. هدف این مطالعه بررسی اثرات تعاملی  خون می گلوکز تنظیم عدم

های قندی  شاخصبر زنجیل و تمرین استقامتی  عصاره رفمص هیپوگالیسمیک
  دیابتی بود. های صحرایی موش

شده با  سر موش دیابتی ٤٠در این مطالعه تجربی  ها: مواد و روش
به چهار گروه کنترل، تمرین استقامتی، عصاره طور تصادفی  استروپتوزوتوسین به

های  شدند. گروه یمتقس زنجبیل و تمرین استقامتی همراه با عصاره زنجبیل
دقیقه روی نوار  ٣٠پنج جلسه در هفته و هر جلسه  هفته، مدت چهار تمرینی به

مدت  های عصاره زنجبیل نیز به متر بر دقیقه دویدند. گروه ١٦تا  ٨ سرعت با گردان
روش صفاقی دریافت  گرم بر کیلوگرم عصاره زنجبیل به میلی١٠٠چهار هفته روزانه 

گیری  وح گلوکز ناشتا، انسولین و مقاومت به انسولین اندازهنمودند. در پایان سط
تحلیل وابسته،  Tهای  و توسط آزمون SPSS 21افزار  کمک نرم ها به دادهشد. 

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.تعقیبی توکی  و طرفه واریانس یک
تمرین های  گلوکز ناشتا، انسولین و مقاومت به انسولین در گروهسطوح  ها: یافته

عصاره مصرف عصاره زنجبیل و تمرین استقامتی همراه با مصرف استقامتی، 
گلوکز همچنین غلظت  بود.تر از گروه کنترل  داری پایین طور معنی زنجبیل به

مقاومت به انسولین در گروه تمرین استقامتی همراه شاخص انسولین و ، ناشتا
های تمرین استقامتی  از گروه تر داری پایین طور معنی عصاره زنجبیل بهمصرف با 
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دارای اثرات تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره زنجبیل  گیری: نتیجه

های صحرایی دیابتی  های قندی موش شاخصبهبود بر تعاملی هیپوگالیسمیک 
در  ، انسولین و مقاومت به انسولینناشتاگلوکز سطح  اهشاست و منجر به ک

  .شود میشده با استرپتوزوتوسین  یهای صحرایی دیابت موش
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  مقدمه

 با كه است ریز درون غدد مزمن اختالل یك، دیابت شیرین
. [1]شود می شناخته خون گلوکز تنظیم عدم ناشی از یپرگلیسمیه

 با عالیم، خون گلوکز کنترل بر  عالوه باید بیماران دیابتی
  .[2]آشنایی داشته باشند کتواسیدوز هیپوگلیسمی و

 و پیشگیری های روش و دیابت پیرامون های بسیاری پژوهش
 توان می مختلف های پژوهش میان در انجام شده است. آن درمان

 این درمان یا کنترل بر ورزشی گوناگون های فعالیت بررسی اثر
و همکاران  سوریعنوان مثال،  به ؛کرد مشاهده وفور به را بیماری

 خطرزای عوامل از کافی بدنی فعالیت نداشتن گزارش کردند که
 گلوکز کنترل هوازی یا استقامتی . ورزش[3]است عروقی -قلبی
 بهبود گلیکوزیله گلیکوژن مقادیر کاهش صورت به را خون
 عوامل و دهد می افزایش را انسولین حساسیت به، بخشد می

 فعالیت همچنین .[4]دهد می کاهش را عروقی - قلبی خطرزای
 و جسمی رضایت حس و دهد می کاهش اضطراب را بدنی سطح

 .دهد می نیز کاهش را مزمن های بیماری خطر و افزایش را روانی
 تنهایی به هوازی های تمرین بررسی مقایسه ان درهمکار و مارکوس

چنین  مقاومتی، بیان کردند که تمرین با هوازی تمرین تلفیق و
همکاران  و مقدسی. [5]تاثیر داشتند تمریناتی در کاهش گلوکز ناشتا

پالسما و  ویسفاتین سطح کاهش در استقامتی تاثیر تمرینات
ای نشان داده شد  مطالعه . در[6]مقاومت به انسولین را گزارش کردند

 بهبود به تواند منجر می هوازی ورزشی فعالیت هفته که یک
 گیاهان .[7]شود  ۲ نوع دیابتی بیماران گلیسمیک های شاخص
 عوارض و قندی دیابت درمان در دیرباز از آنها مشتقات و دارویی
 از بسیاری قطعی اثربخشی مورد در ولی اند؛ بوده مطرح آن از ناشی

  .[8]نشده است یافت معتبر و تحقیقاتی شواهد تاکنون آنها

 Zingiber) زینجیبر آفیسینالعلمی  نام جینجر با یا زنجبیل گیاه

officinale) ازیکی است.  گرمسیری نواحی مخصوص گیاهی 
 كبدی فسفاتاز-۶- گلوكز آنزیم فعالیت مهار زنجبیل احتمالی اثرات

 باعث زنجبیل هعصار .[9]است خون گلوكز كاهش نتیجه در و
 همکاران در و احمد صغیر. [10]شود می گلیسرید تری کاهش
خون در عصاره آبی زنجبیل را گزارش  کاهشی گلوکز اثر ای مطالعه

را  و مشتقات آن اثربخشی زنجبیل ،و همکاران روغنی. [11]اند کرده
. [8]اند گزارش نمودهدر درمان دیابت قندی و عوارض ناشی از آن 

صورت  هپودر زنجبیل ب گزارش کردند که و همکاران یطالیهمچنین 
چگال، گلوکز ناشتا و هموگلوبین  لیپوپروتئین کمسطوح  ،كپسول

  .[9]دهد را کاهش میگلیكوزیله بیماران مبتال به دیابت 
 قبیل از های قندی شاخص بر ای شده شناخته اثرات دارای زنجبیل

 چنین اکثرهم .است انسولین به مقاومت انسولین و، گلوکز
 اند داده نشان ورزشی های دستورالعمل روی گرفته صورت مطالعات

در  دار معنی اثرات به منجر توانند می ورزشی های فعالیت که
در حقیقت  شوند. دیابتی افراد قندی های شاخص بهبود راستای

عملکرد انسولین و انقباضات عضالنی هر دو با یکدیگر منجر به 
. [12]شوند های ورزشی می طول فعالیت افزایش مصرف گلوکز در

بنابراین با کنترل مناسب قند خون و همچنین با انجام منظم 
های خوراکی در افراد  توان مصرف قرص های ورزشی، می فعالیت

  مبتال به دیابت غیروابسته به انسولین را کاهش داد.
عروقی در  - قلبی هایاز آنجا که شناسایی عوامل خطرساز بیماری

کاهش  همچنین ن و پیشگیری از پیشرفت بیماری ودرما
ی در اتهای درمانی اهمیت فراوانی دارد، بنابراین انجام تحقیق هزینه

اثرات درمانی  مختلف های ضروری است. در پژوهشاین زمینه 
نظیر کاهش گلوکز خون و همچنین اثرات سودمند آن  زنجبیلمفید 

ه دیابت و هم در حیوانات در تولید انسولین، هم در بیماران مبتال ب
همچنین در  .استشده آزمایشگاهی مبتال به دیابت نشان داده 

هیپوگالیسمیک طور جداگانه به بررسی اثرات  مطالعات مختلف به
با  .پرداخته شده است زنجبیلو مصرف عصاره  های ورزشی فعالیت

ای که اثر همزمان این دو متغیر را مورد بررسی  مطالعه ،این وجود
با هدف  حاضر در متون علمی یافت نشد. پژوهش داده باشدار قر

زنجیل و  عصاره مصرف هیپوگالیسمیکبررسی اثرات تعاملی 
دیابتی  های صحرایی موشهای قندی  شاخصبر تمرین استقامتی 

  صورت گرفت.
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  ها مواد و روش

 - آزمون با طرح پیشتجربی  از نوعپژوهش بنیادی در این 
نژاد نر سر موش صحرایی  ٥٠ل، آزمون با گروه کنتر پس

گرم از خانه حیوانات ۱۲۰- ۱۸۰هفته و وزن  ۸با سن اسپراگودوالی 
پس از انتقال . خریداری شدنددانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت 

مدت یک هفته  آنها به داری نگههای صحرایی به آزمایشگاه و  موش
یی های صحرا سازگاری با محیط، تمامی موش منظور بهدر قفس 

استرپتوزوتوسین سم  گرم بر کیلوگرم میلی۶۰مورد تزریق صفاقی 
 یگرفتند. چهار روز پس از القا قرار) متحده االتیا؛ شرکت سیگما(

دستگاه  های صحرایی با استفاده از دیابت، گلوکز ناشتای موش
 ٥٠، از گیری شد. در ادامه کردن از دم اندازه روش پانچ گلوکومتر به

قرار گرفته  استرپتوزوتوسینسم ه مورد تزریق سر موش صحرایی ک
گرم در  میلی٣٠٠گلوكز ناشتای باالی  باسر موش صحرایی  ٤٠بودند، 

 ١٠و  عنوان نمونه آماری انتخاب شدند بهطور هدفمند  بهلیتر  دسی
تر از  مانده که دارای گلوکز ناشتای پایین سر موش صحرایی باقی

  فرآیند تحقیق حذف شدند.لیتر بودند از  گرم در دسی میلی٣٠٠

مداخالت تجربی شامل برنامه تمرینی و مصرف عصاره شروع 
 انجامها  داری موش دیابت و نگه یزنجبیل، یک هفته پس از القا

طور تصادفی به چهار گروه  های دیابتی به گرفت و سپس موش
) ٣مصرف عصاره زنجبیل، ) ٢تمرین استقامتی، ) ١ :سری شامل١٠

گروه کنترل ) ٤همراه با مصرف عصاره زنجبیل، و تمرین استقامتی 
پنج روز در هفته تمرین داده شد.  ٣و  ١های  . به گروهشدندتقسیم 

عصاره  گرم بر کیلوگرم میلی۱۰۰ روزانه ٣و  ٢های  همچنین گروه
 ۴و  ۱های  صورت تزریق صفاقی دریافت نمودند. گروه زنجبیل به

طول اقی دریافت نکردند. صورت تزریق صف ای را به هیچ گونه ماده
گیری خون  مدت تحقیق چهار هفته بود. بعد از این مدت، نمونه

شامل سطح گلوکز ناشتا، متغیرهای مورد مطالعه  وانجام شد 
انسولین و شاخص مقاومت به انسولین مورد سنجش قرار گرفتند. 

و بنابراین  فت آزمودنی داشتنداُ  ها سر از موش ٣ طی چهار هفته
   بود. سر ٣٧صحرایی در پایان تحقیق های  موش کل تعداد

تمرین استقامتی شامل چهار هفته دویدن فزاینده  دستورالعمل

 ٨گردان بدون شیب (شیب صفر درصد) با سرعت  روی دستگاه نوار
دقیقه در هر جلسه و پنج جلسه در  ٣٠مدت  متر در دقیقه، به١٦تا 

در جلسات تمرین، پس  كردن حیوانات برای گرمدر ابتدا، هفته بود. 
 ١٠مدت  گردان، حیوانات به روی دستگاه نوار ها موشاز قراردادن 

متر در دقیقه دویدند، سپس برنامه تمرینی اجرا ٨دقیقه با سرعت 
منظور اجرای برنامه سردكردن  شد. پس از اتمام برنامه تمرینی، به

 طور معكوس كاهش داده شد تا سرعت دستگاه به سرعت دستگاه به
  دقیقه ادامه داشت. ٧تا  ٥صفر برسد. این برنامه حدود  

با  وروش آنزیماتیك (روش گلوكزاكسیداز)  گیری گلوكز بهاندازه
گیری  صورت گرفت همچنین برای اندازه استفاده از كیت بیوشیمی

انسولین از روش آنزیم ایمنواسی از نوع ساندویچی و رقابتی 
انسولین با استفاده از شاخص  گیری مقاومت به اندازهاستفاده شد. 
HOMA-IR  .صورت گرفت  

های  شاخص وسیله به پژوهش،متغیرهای  های مربوط به داده
تحلیل  و  تجزیه منظور به .مركزی و پراكندگی توصیف شدند

بودن  استفاده شد. ابتدا نرمال SPSS 21افزار  نرمهای تحقیق از  هداد
مورد بررسی  سمیرنوفا -لموگروفوک  آزمونها توسط  توزیع داده
ها  منظور مقایسه وزن موش وابسته به T سپس از آزمونقرار گرفت. 

تحلیل واریانس  آزمون و از آزمون آزمون و پس در مراحل پیش
سطوح گلوکز برای مقایسه همراه با آزمون تعقیبی توکی  طرفه یک

های تحقیق  گروه در مقاومت به انسولینشاخص ناشتا، انسولین و 
  ه شد.استفاد

  

  ها یافته

های کنترل، مصرف عصاره  های صحرایی در گروه بین وزن موش
زنجبیل، تمرین استقامتی و تمرین استقامتی همراه با مصرف 

آزمون تفاوت  آزمون و پس عصاره زنجبیل در سطوح پیش
  ). ۱؛ نمودار p<۰۵/۰داری وجود نداشت ( معنی

) و F ۳و  ۳۳=۵۶/۵۲( )، انسولینF ۳و  ۳۳=۵۰/۵۲سطوح گلوکز ناشتا (
های تحقیق  گروه در )F ۳و  ۳۳=۵۵/۵۶مقاومت به انسولین (شاخص 

  . )p=۰۰۱/۰( بود دار معنیآماری تفاوت دارای 

 

 

 گروه کنترل تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره زنجبیل و مصرف عصاره زنجبیل، تمرین استقامتی،های  گروههای صحرایی (بر حسب گرم) در  وزن موش) ۱نمودار 
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های  گلوکز ناشتا، انسولین و مقاومت به انسولین در گروهسطوح 
عصاره زنجبیل و تمرین استقامتی همراه مصرف تمرین استقامتی، 

تر از گروه کنترل  داری پایین معنیطور  عصاره زنجبیل بهمصرف با 
گلوکز ناشتا در گروه تمرین استقامتی همراه غلظت  .)p=۰۰۱/۰( بود
های  تر از گروه داری پایین طور معنی عصاره زنجبیل بهمصرف با 

) p=۰۰۱/۰) و مصرف عصاره زنجبیل (p=۰۰۷/۰تمرین استقامتی (
در گروه نیز مقاومت به انسولین شاخص انسولین و  غلظت بود.

داری  طور معنی عصاره زنجبیل بهمصرف تمرین استقامتی همراه با 
 بودتر  مصرف عصاره زنجبیل پایین گروه تمرین استقامتی و  از گروه

)۰۰۱/۰=p۲ ؛ نمودار(.  

  

مقاومت به  ن؛ و ج: شاخصسطح انسولی؛ ب: غلظت گلوکز ناشتاالف:  )٢نمودار 
امتی تمرین استق مصرف عصاره زنجبیل، تمرین استقامتی،های  گروهدر انسولین 

؛ گروه کنترلدر مقایسه با  >٠٥/٠p(* گروه کنترل و همراه با مصرف عصاره زنجبیل

¥٠٥/٠p<  های  ل با گروهگروه تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره زنجبیدر مقایسه

  )تمرین استقامتی و عصاره زنجبیل

  بحث

بیماری دیابت یک اختالل متابولیک است که در آن سطح گلوکز 
انسولین افزایش دلیل تولید ناکافی یا عملکرد نامناسب  خون به

 اثرات تعاملی هیپوگالیسمیک مصرف در این پژوهش،. [12]یابد می
در های قندی  شاخصبر سطح زنجیل و تمرین استقامتی  عصاره
  دیابتی بررسی شد.  های صحرایی موش

چهار هفته تمرین استقامتی که نتایج مطالعه حاضر نشان داد 
 گلوکزسطح دار  کاهش معنیهای قندی ( بهبود شاخصمنجر به 

های صحرایی  در موش )، انسولین و مقاومت به انسولینناشتا
پژوهش حاضر با نتایج . شده با استرپتوزوتوسین شد دیابتی
مطالعات . [14 ,13 ,7 ,5]همسو استهای تحقیقات پیشین  یافته

داری با انواع  رابطه معنیخون گلوکز سطح ند که ا هنشان دادپیشین 
عروقی، کیفیت زندگی، استرس و تغذیه  -قلبی های یدیابت، بیمار

گلوکز سطح واند باعث کاهش ت میدارد و انجام تمرینات ورزشی 
دار گلوکز،  کاهش معنی طی پژوهشی ،و همکاران جانخون شود. 

دار عملکرد  توقف تولید گلوکز کبدی و همچنین پیشرفت معنی
ان دیابتی مدت ورزشی در بیمار انسولین را بر اثر تمرینات کوتاه

در پژوهشی چنین  ،و همکاران محبی. [13]گزارش نمودند
به بهبود منجر گیری کردند که هشت هفته تمرینات بدنی  نتیجه

 تنفسی و -های سرم، آمادگی قلبی کنترل گلوکز خون، ترکیب چربی
 دراغلب این تغییرات شود و  می ٢ترکیب بدنی مردان دیابتی نوع 

عالوه بر این،  .[14]تر است باال مطلوب گلوکز خونسطح  دارایگروه 
بودن شیوه القای دیابت با  تحقیق با توجه به یکسانهای این  یافته

از آنجایی  .[15]و همکاران همخوانی داشت حسینینتایج مطالعه 
های صحرایی با دوزهای یکسان  که در هر دو مطالعه موش

گرم بر کیلوگرم وزن بدن با سم استرپتوزوتوسین دیابتی  میلی۶۰
بودند، لذا سطوح پایه گلوکز و مقاومت به انسولین در   شده

های صحرایی هر دو مطالعه تقریباً همسان بوده و  موش
های  اند منجر به بهبود شاخص های ورزشی توانسته دستورالعمل
  های صحرایی دیابتی شوند. قندی موش

تشکیل  Bو  Aپپتیدی است که از دو زنجیر پپتیدی  ین پلیانسول
 ،در صورتی که این دو زنجیره از یکدیگر جدا شوند .شده است

، مقاومت به انسولین .[16]شود مختل میمولکول انسولین  عملکرد
های بدن پاسخ مناسبی به انسولین  شرایطی است که در آن سلول

طور  دچار اختالل شده و بهدنبال آن جذب گلوکز  دهند و به نمی
در  و همکاران هنلی .[17]شود ثانویه باعث افزایش گلوکز خون می

مقاومت به انسولین و   به هایی که منجر راه که گزارشی بیان نمودند
که در هر دو مورد  طوری به هستند،د مشابه نشو آترواسکلروزیس می

افزایش گلوکز، اسیدهای چرب مسبب استرس اکسیداتیو، 
ها، اثر  التهابی، ترشح سیتوکین های پیش سازی راه فعال

های مطالعه  یافته .[18]لیپیدمی وجود دارد پروترومبوتیک و دیس
 و [2]و همکاران تیفالح، [18]و همکاران هنلی حاضر با نتایج

  همسو است. [6]و همکاران مقدسی

 نتایج مطالعه حاضر نشان داد که چهار هفته مصرف عصاره زنجبیل
سطح گلوکز ناشتا، دار  کاهش معنی( دارای اثرات هیپوگالیسمیک

  ) است. داروهای گیاهی یا عصارهانسولین و مقاومت به انسولین
آنها در مقایسه با ترکیبات مصنوعی دارای سمیت کمتری هستند و 

های اخیر گرایش  همین خاطر در سال عوارض کمتری دارند، به
ها و بهبود  دارویی در درمان بیماریبیشتری به استفاده از گیاهان 

با توجه به آثار سوء و عوارض جانبی . [19]شود آنها دیده می
های اخیر استفاده از طب  داروهای شیمیایی بر بدن بیماران، در دهه

قرار  پژوهشگران مورد توجهدرمانی بیشتر  خصوص گیاه سنتی به

 الف

 ب

ج
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جبیل را بر برخی از تحقیقات اثر مصرف عصاره زن .[20]گرفته است
و  زر، عنوان مثال به ؛اند گزارش کردهبهبود اختالالت ناشی از دیابت 

های صحرایی  همکاران اثرات کاهنده لیپیدی زنجبیل را در موش
و همکاران با مطالعه تاثیر  شیردل. [21]دیابتی گزارش نمودند

های صحرایی  لیپیدمیک زنجبیل در موش دیابتیک و آنتی آنتی
منوهیدرات و همچنین مقایسه آن با  سم آلوکسان شده با دیابتی

بنکالمید دریافتند که زنجبیل توانسته میزان سرمی  داروی گلی
چگال و لیپوپروتئین  گلیسرید، لیپوپروتئین کم گلوکز، تری

همچنین پی آنها داری کاهش دهد.  طور معنی چگال را به بسیارکم
توسط زنجبیل چگال  کاهش گلوکز و لیپوپروتئین کمکه بردند 

گلیسرید و لیپوپروتئین  بنکالمید و کاهش تری اندازه داروی گلی به
چگال، توسط زنجبیل بیشتر از کاهش این مقادیر توسط  بسیارکم

آمده  دست نتایج بهبا این وجود  .[22]بنکالمید بوده است داروی گلی
 با در رابطه با کاهش گلوکز توسط عصاره زنجبیلدر پژوهش حاضر، 

ولی در مورد  ،همخوانی ندارد [22 ,11 ,9 ,8]مطالعات پیشین های هیافت
  .های قندی همخوانی دارد دیگر شاخص

و همکاران در تحقیقی با بررسی اثر تمرینات مقاومتی و  آتشک
و برخی عوامل خطرزای  Cدهنده  مصرف زنجبیل بر پروتئین واکنش

ثیر اتنهایی ت مردان چاق نشان دادند که زنجبیل بهدر عروقی  -قلبی
ولی  ،داری بر نیمرخ چربی و مقاومت به انسولین ندارد معنی

دار  تمرینات مقاومتی و مصرف زنجبیل باعث کاهش معنی
در تحقیقات  .[23]شود کلسترول تام و مقاومت به انسولین می

در زمینه اثر کاهندگی تمرینات استقامتی و عصاره  گرفته صورت
با این  ،شواهد متعددی یافت شدهای قندی  زنجبیل بر شاخص

 ثیر تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره زنجبیلادر مورد ت حال
های  در رابطه با اثرات هیپوگالیسمیک فعالیت یافت نشد. شواهدی

ورزشی گزارش شده است که انقباضات عضالنی دارای نقش 
تد فرس انسولینی است و مقدار زیادی گلوکز را به درون سلول می شبه

تا صرف تولید انرژی شود، که این امر نفوذپذیری غشای سلول را 
های گلوکز در غشای پالسمایی  دلیل افزایش تعداد ناقل به

(GLUT4) همچنین بیان شده است که هر  .[24]دهد افزایش می
چند کاهش ظرفیت میتوکندری در عضالت اسکلتی در مقاومت به 

کننده  بینی عنوان یک پیش انسولین و ظرفیت اکسیداتیو عضله به
دار حساسیت به انسولین است، با این وجود افزایش سریع در  معنی

دنبال تمرینات ورزشی  عملکرد میتوکندریایی عضله اسکلتی به
ن است فاکتور موثر در کاهش مقاومت به انسولین و بهبود ممک

  .[25]کنترل قند خون باشد
بودن واکنش  توان به عدم یکسان های این مطالعه می از محدودیت

های صحرایی به سم استرپتوزوتوسین، عدم تزریق در تمامی  موش
منظور حذف اثر سوزن و همچنین عدم توانایی  ها به گروه
های صحرایی در طول روز  میزان کالری مصرفی موشگیری  اندازه

  اشاره نمود.
شود در مطالعات آینده  های این پژوهش پیشنهاد می براساس یافته

تعاملی هیپوگالیسمیک زنجبیل با دوزهای به بررسی اثرات 
های مختلف پرداخته شود.  با شدت مختلف و تمرین استقامتی

توانند اثرات  ی مختلف میهمچنین با توجه به اینکه داروهای گیاه
ناشی از دیابت داشته باشند، پیشنهاد  متفاوتی در بهبود اختالالت

شود در مطالعات آتی اثرات تعاملی هیپوگالیسمیک داروهای  می
دانه، گشنیز و جنسینگ و  مختلف از قبیل زعفران، سیاه یگیاه

  های صحرایی دیابتی بررسی شود. تمرینات استقامتی در موش
  

  

  گیری نتیجه

دارای اثرات تمرین استقامتی همراه با مصرف عصاره زنجبیل 
های  های قندی موش شاخصبهبود بر تعاملی هیپوگالیسمیک 

، انسولین ناشتاگلوکز سطح  اهشاست و منجر به کصحرایی دیابتی 
شده با  یهای صحرایی دیابت موشدر و مقاومت به انسولین 

  .شود میاسترپتوزوتوسین 
  

این پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قدردانی:  تشکر و
دانند  مرودشت انجام گرفت؛ نویسندگان مقاله حاضر بر خود الزم می

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد  از معاونت محترم پژوهش و فناوری
و همچنین کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی این  مرودشت

 واحد دانشگاهی تشکر و قدردانی نمایند.

این مطالعه براساس دستورالعمل کار با حیوانات تاییدیه اخالقی: 
  آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مرودشت انجام شد.

گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان  هیچتعارض منافع: 
  .ه استنشد

 یاول)، پژوهشگر اصل سندهی(نو ینیحس یعلدیسسهم نویسندگان: 
دوم)، نگارنده مقدمه/نگارنده بحث  سندهی(نو ی%)؛ جواد نعمت۲۵(
شناس  سوم)، نگارنده مقدمه/روش سندهی%)؛ مسلم رنجبر (نو۱۵(
چهارم)،  سندهیمنش (نو عدالت نی%)؛ محمدام۲۵(

پنجم)،  سندهیعبدالصالح زر (نو%)؛ ۲۰شناس/نگارنده بحث ( روش
  .%)۱۵( یآمار لگریتحل

این پژوهش با حمایت معاونت پژوهش و فناوری مالی:  منابع
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مرودشت انجام شد.
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