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زنجبيل بر استرس ميوکارد و سيستمی در 
زنان چاق مبتال به سرطان پستان

 نيلوفر کریمی ؛ دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژي ورزش دانشگاه مازندران
   دکتر ولي اهلل دبيدي روشن؛ استاد دپارتمان فیزیولوژی ورزش دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه مازندران*

   اسماء ایاز ؛ کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد ساری
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اســترس و التهاب شــایع ترین مشکالت جانبی ناشی از شــیمی درمانی و مصرف داروهای ضدسرطانی است. از چکيده:
این رو، به عوامل غیردارویی برای مهار مؤثر آثار جانبی دارودرمانی ضد سرطانی نیاز است. مطالعات نشان می دهد 
زنجبیل خاصیت آنتی اکســیدانتی، ضدالتهابی و ضدســرطانی دارد. هدف از این مطالعه تعیین آثار مجزا و هم زمان 
مکمل خوراکی زنجبیل با و بدون 6 هفته تمرین هوازی در آب بر شاخص های مرتبط با استرس میوکارد و استرس 
سیســتمی در زنان چاق مبتال به سرطان پستان بود. آزمودنی های این تحقیق عبارت بودند از 40 زن داوطلب مبتال 
به سرطان پستان )با میانگین سنی 5/4±48 سال، وزن 9±76 کیلوگرم، تودة چربی 4±41/8 درصد( که در مرحلة 
3 بیماری بودند و در زمان تحقیق فقط تحت دارودرمانی ویژه ای موســوم به تاموکســیفن  قرار داشتند.آزمودنی ها 
به طور تصادفی به 4 گروه دســته بندی شــدند، شــامل کنترل، تمرین در آب، مکمل زنجبیــل و گروه تمرین در 
آب+ مکمــل زنجبیل.آزمودنی های گروه زنجبیل و گــروه ترکیبی طی 6 هفته روزانه 3000 میلی گرم پودر زنجبیل 
دریافت کردند. برنامة تمرینی شــنا با شــدت 50 تا 75 درصد ذخیرة ضربان قلب در استخر اجرا شد. فشار خون 
سیســتولی و دیاستولی استراحتی با اســتفاده از دستگاه فشارســنج و ضربان قلب با ضربان سنج اندازه گیری شد. 
حاصل ضرب دوگانه از طریق ضرب فشــار سیســتولی در ضربان قلب برآورد شــد. مقادیر مالون دی آلدئید نیز به 
روش االیزا اندازه گیری شــد. داده ها با اســتفاده از آنالیز واریانس یک طرفه در ســطح آلفای 5 درصد بررسی شد. 
اگرچه مصرف مکمل زنجبیل یا تمرین در آب هر کدام به تنهایی ضربان قلب و فشــار خون سیستولی استراحتی، 
میزان حاصل ضرب دوگانه )DP( و ســطوح مالون دی آلدئید )MDA( را کاهش می دهد و مدت زمان رسیدن به 
واماندگی و حداکثر ضربان قلب متعاقب اجرای تست بروس اصالح شده را افزایش می دهد، تأثیر رویکرد ترکیبی 
)تمرین + مکمل( معنادارتر از هر یک از رویکردهای منفرد بود. این نتایج نشان می دهد رویکردهای غیردارویی از 
قبیل مکمل زنجبیل و تمرین در آب ممکن است از طریق کاهش التهاب و استرس سلولی در بهبود کیفیت زندگی 

در مبتالیان به سرطان پستان نقش داشته باشد. 
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1. Cancer- related fatigue

مقدمه
سرطان پستان مشكل شایعی است که زنان را در 
اساس  بر  است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  جهان  سراسر 
شایع ترین  پستان  سرطان  شده،  انجام  برآوردهای 
ایالت  سرطان در زنان گزارش شده است )32(. در 
متحده از هر 8 زن یک مورد با سرطان پستان مواجه 
به  زن   7000 ساالنه  نیز  ایران  در   .)13( است  شده 
یافته ها  به عالوه،   .)16( می شوند  مبتال  پستان  سرطان 
نشان می دهند زنان ایرانی حداقل یک دهه زودتر به 
بیشترین  بین  این  در  و  می شوند  مبتال  پستان  سرطان 

گروه سنی درگیر گروه سنی 44-35 سال است. 
افرادی  از  نیمی  از  مطالعات نشان می دهد بیش 
با  مرتبط  خستگی  می برند،  رنج  سرطان  از  که 
سرطان  )CRF(1 را تجربه می کنند )18(. اطالعات 
این خستگی وجود دارد.  اندکی در خصوص علل 
با وجود این، هر چند برخی پزشكان، مددکاران و 
می کنند،  زندگی  سرطان  به  مبتالیان  با  که  افرادی 
قابل تفكیک سرطان و درمان  را بخش غیر   CRF
التهاب  با  را  آن  محققان  برخی  اما  می پندارند،  آن 
مزمن سیستمی و استرس ناشی از آن مرتبط می دانند 
در  زیادی  محققان  و  سازمان  رو،  این  از   .)18(
با گسترش رویكردهای  تا  دنیا در تالش اند  سراسر 
سالم در زندگی، میزان وقوع این بیماری را کاهش 
می توانند  افراد  که  دارد  وجود  راهبردهایی  دهند. 
فعالیت  دارویی،  درمان  دهند.  کاهش  را  خستگی 
منظم بدنی، تغذیة خوب، حمایت روانی، مدیریت 
استرس و دیگر تغییرات شیوة زندگی به افراد مبتال 
به سرطان کمک می کند تا تحملشان در مواجهه با 
خستگی افزایش یابد )18(. اگر درمان انجام نشود، 

CRF به طور منفی وضعیت بدنی، سالمت هیجانی 
می دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  فرد  زندگی  کیفیت  و 
موضوع مشخص شده که  این  به عالوه،   .)18،21(
آن ضمن گسترش  از  ناشی  پرفشار خونی  و  چاقی 
را  قلبی  بر عضلة  وارد  بار  و  استرس  میزان  التهاب، 
افزایش می دهد )3(.کازوال و همكارانش )11( در 
تحقیقی نشان دادند میزان استرس اکسیداتیو و لیپید 
پراکسایش در زنان چاق نسبت به زنان با وزن نرمال 

بیشتر است. 
استرس  گسترش  به  توجه  با  دیگر،  سوی  از 
سیستمی در سرطان پستان و تأثیر داروهای شیمیایی 
ایجاد عوارض جانبی، محققان  در  اشعه درمانی  یا  و 
استفاده از طب گیاهی را رویكرد درمانی کم هزینه 
.)26( می کنند  توصیه  جانبی  عوارض  حداقل  با  و 

گیاه زنجبیل از جمله گیاهان دارویی به خصوص در 
کشور ایران است که در طب قدیم گیاه ضد استرس 
)6(، ضد آماس و ضد التهاب و شیوه ای مؤثر برای 
عروقی  قلبی-  بیماری های  خطرزای  عوامل  کاهش 
و  محققی  راستا،  این  در   .)7( است  شده  معرفی 
بر  تازه  زنجبیل  گیاه  اثر  بررسی  به   )4( همكارانش 
کشندگی سلول های سرطان پستان پرداختند و نشان 
به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانتی و  دادندکه زنجبیل 
جلوگیری  پستان  سرطان  گسترش  از  التهابی،  ضد 
می کند. عالوه بر این، زنجبیل سوخت وساز چربی را 
بیوسنتز کلسترول  بازداری  از طریِق  تعدیل می کند، 
زدودن  جهت  صفرا  اسید  بیوسنتز  افزایش  سلولی، 
بدن  از  کلسترول  دفع  افزایش  و  بدن  از  کلسترول 
همچنین،  مدفوع.  راه  از  کلسترول  دفع  افزایش  و 
مطالعات آتشک و همكارانش )1( نشان داد ده هفته 
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  نیلوفر كريمی، دكتر ولي اهلل دبیدي روشن، اسماء اياز

 CRP مصرف مكمل زنجبیل سبب کاهش معنادار 
می شود که یكی از نشانگرهای اصلی بیماری قلبی- 

عروقی در افراد چاق است. 
ورزشي  فیزیولوژیست های  دیگر،  سوی  از 
بیماری های  پیشرفت  خطر  تا  درصددند  همواره 
قلبی- عروقی و فشارهاي وارد به میوکارد را در افراد 
مبتال به سرطان پستان در وضعیت ها و شرایط تمریني 
 1)RPP( فشار  تولید  میزان  نمایند.  بررسی  مختلف 
2 شامل حاصل ضرب   )DP(یا حاصل ضرب دوگانه
عملكردي  سیستولي، شاخص  فشار  در  قلب  ضربان 
میزان استرس و فشار وارد به میوکارد، همچنین هزینة 
اکسیژن میوکارد را تعیین مي کند )35،22،12،8،3(. 
با استفاده از  اخیراً، برخي محققان اظهار داشتند که 
شاخص هاي عملكردي ساده مانند ضربان قلب و فشار 
سیستولي تا حدودي مي توان وضعیت قلبي- عروقي 
وضعیت های  در  را  افراد  میوکارد  به  وارد  فشار  و 
ارزیابي  سرطان  به  مبتال  افراد  در  جمله  از  مختلف 

کرد )35(. 
کدخدایی و همكارانش )3( در پژوهشی گزارش 
دادند که فعالیت منظم بدنی باعث بهبود شاخص های 
خون  فشار  و  قلب  ضربان  جمله  از  عروقی  قلبی- 
با حداکثر زمان فعالیت  امر  سیستولی می شود و این 
روی نوار گردان طی آزمون های تشخیصی استقامت 
قلبی- تنفسی مرتبط است. همچنین، علی رغم موارد 
و  آنتی اکسیدانتی  مكمل  اثربخشی  تاکنون  مذکور، 
ضدالتهابی زنجبیل به همراه تمرینات منظم هوازی در 
محیط های مفرح، به ویژه همراه با مكمل زنجبیل در 
زنان چاق مبتال به سرطان پستان، در پژوهشی بررسی 

نشده است. نتایج برخی مطالعات حاکی از آن است 
که عوارض ناشی از درمان سرطان با کاهش کیفیت 
با  زندگی همراه است )33،23،17(. از سوی دیگر، 
توجه به ارتباط چاقی با افزایش استرس اکسایشی و 
التهابی )32،25(، آثار آنتی اکسیدانتی و ضد التهابی 
فعالیت  آثار  همچنین   ،)32،30،25( زنجبیل  گیاه 
به   ،)9( آنتی اکسیدانت ها  گسترش  در  منظم  بدنی 
لحاظ نظری منطقی به نظر می رسد تا فرض کنیم که 
مصرف گیاه زنجبیل و اجرای تمرینات هوازی باعث 
کاهش استرس اکسایشی و در نتیجه کاهش بار وارد 
بر دستگاه قلبی- عروقی در زنان چاق مبتال به سرطان 
پستان و از این رو منجر به بهبود کیفیت زندگی در 

این افراد می شود. 
و  بررسی  دنبال  به  مطالعة حاضر،  اساس  این  بر 
هفته   6 اجرای  که  است  سؤال  این  به  پاسخگویی 
زنجبیل  مكمل  بدون  و  با  آب  در  هوازی  تمرینات 
چه تأثیری بر شاخص های مرتبط با استرس میوکارد 
آزمون  طی  قلب  ضربان  حداکثر  شامل  دارد، 
میزان  و  استراحتی  سیستولی  خون  فشار  تشخیصی، 
تولید فشار )RPP( یا حاصل ضرب دوگانه )DP( و 
شاخص استرس سیستمی )MDA(3 زنان چاق مبتال 

به سرطان پستان؟ 

روش شناسی

الف( روش تحقيق
اینكه آزمودنی های تحقیق حاضر را  به  با توجه 
علی رغم  که  می دادند  تشكیل  انسانی  آزمودنی های 
بر  اثرگذار  عوامل  برخی  کنترل  برای  الزم  تدابیر 

1. Rate-Pressure Product
2. Double Product
3. Malondyaldehide
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محقق  کامل  کنترل  تحت  همچنان  تحقیق،  نتایج 
نبودند، لذا طرح تحقیق از نوع نیمه تجربی است. 

ب( آزمودنی ها و شرایط ورود به تحقيق
مبتال  چاق  زنان  را  حاضر  تحقیق  آماری  جامعة 
درمانی  مراکز  به  مراجعه کننده  پستان  سرطان  به 
توضیحات  به  توجه  با  و  دادند  تشكیل  اهواز  شهر 
پزشک متخصص به صورت داوطلبانه در این تحقیق 
تحقیق  فرایند  به  افراد  ورود  برای  داشتند.  شرکت 
شرایطی در نظر گرفته شد که مهم ترین این شرایط 
بیماری   3 مرحلة  در  قرارگیری  از  است  عبارت 
انجام  پستان،  بافت  برداشت  جراحی  انجام  یعنی 
حداقل  شدن  سپری  و  پرتودرمانی  شیمی درمانی، 
اقدامات درمانی. در زمان تحقیق فقط  این  از  ماه   6
تحت دارودرمانی ویژه ای موسوم به تاموکسیفن قرار 
با مجوز پزشک معالج در آزمون شرکت  داشتند و 
کردند. از دیگر شرایط ورود افراد به فرایند تحقیق 
عبارت بود از شاخص تودة بدنی)BMI( باالی 30 
کیلوگرم بر مترمربع، درصد چربی بدن بیشتر از 35 
 6 در  کم  دست  و  کم تحرک  بدنی  نظر  از  درصد، 
انجام نداده  ماه گذشته هیچ فعالیت ورزشی منظمی 
این  پزشكی،  معاینات  به  توجه  با  به عالوه،  باشند. 
افراد سابقة هیچ گونه بیماری قلبی و عروقی و دیابتی 
نداشتند و تا 6 ماه قبل از پژوهش نیز سیگار نكشیده 
بودند. همچنین، از دیگر شرایط ورود افراد به فرایند 
تحقیق، داشتن سن در دامنة 55-40 سال بوده است. 
الزم به ذکر است به دلیل عدم یافتن آزمودنی های با 
شرایط مذکور، از مجموع 40 آزمودنی، 4 نفر تقریباً 
قبل  سن  در  قرارگیری  علی رغم  که  بودند  ساله   38
و در گروه های  نداشتند  قاعدگی  یائسگی، دورة  از 

چهارگانه توزیع شدند.

ج( دسته بندی آزمودنی ها
از بین افراد واجد شرایط، 40 آزمودنی انتخاب 
کنترل،  گروه  چهار  به  تصادفی  به صورت  و  شدند 
)تمرین+  ترکیبی  گروه  و  تمرین  زنجبیل،  مكمل 
زنجبیل( دسته بندی شدند )هر گروه شامل 10 نفر(. 
مشخصات آزمودنی های تحقیق حاضر در جدول 1 

گزارش شده است.

د( برنامة تمرین در آب
فرایند  اجرای  مراحل  چگونگی  تشریح  از  پس 
شد.  دریافت  آزمودنی ها  از  رضایتنامه  فرم  تحقیق، 
افراد گروه کنترل و مكمل زنجبیل در برنامة تمرینی 
افراد گروه  از  این حال، هر یک  با  نكردند.  شرکت 
تمرین در  ترکیبی مكمل زنجبیل و  تمرینی و گروه 
ابتدا در برنامة 4 جلسه ای آشنایی با نحوة فعالیت در 
آب شرکت کردند. طی این جلسات ابتدا به آزمودنی 
دنبال  به  را  قلب  ضربان  حداکثر  شد  داده  آموزش 
لمس  طریق  از  آب  در  تمرین  مختلف  وهله های 
سرخرگ گردنی )کاروتید( با دو انگشت در مدت 15 
ثانیه و ضرب آن در عدد 4 طی هر دو هفته تعیین کنند 
و بر اساس این اطالعات، بازخوردهاي الزم در زمینة 
اصالح شدت تمرین داده شد. به عالوه، برای کنترل 
تمرین  ریتم  هماهنگی  و  تمرینات  اجرای  نحوة  بهتر 
به  توجه  با  تمرینی  گروه  هر  آزمودنی های  آب،  در 
وضعیت آمادگی بدنی به زیرگروه های مختلف تقسیم 
شدند و در هر زیرگروه، افرادی که با آمادگی قلبی- 
عروقی مشابه )بر اساس اطالعات حاصل از پروتكل 
با  داشتند،  قرار  تمرینی(  دورة  شروع  از  قبل  بروس، 

شدت و ریتم برابر تمرین می کردند. 
از آزمودنی های تحقیق  برخی  اینكه  به  توجه  با 
حاضر با فنون شنا آشنایی نداشتند، لذا حین اجرای 
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تمرین، آزمودنی ها کمربندهای مخصوص را به کمر 
بستند و در آب شناور شدند. این روش تمرینی را قباًل 
سپس،   .)12( بودند  کرده  استفاده  مختلفی  محققان 
استخر  در  هفته ای   6 تمرینی  برنامة  افراد  این  برای 
مردیس  که  شد  گرفته  نظر  در  هفته(  در  جلسه   4(
برنامه در  این  بودند.  اجرا کرده  و همكارانش )12( 
اجرا  مشخص  تكرارهای  و  )ست ها(  دوره ها  قالب 
شد. برنامة کلی شامل 10 دقیقه گرم کردن،20-60 
دقیقه فعالیت هوازی در آب و در انتها 10 دقیقه سرد 
پای  بود که  به گونه ای  بود. پروتكل تمرینی  کردن 
برنامة  نداشت.این  تماسی  هیچ  استخر  کف  با  بیمار 
متر   4 عمق  و  متر   15 طول  به  استخری  در  تمرینی 
انجام شد. شدت و مسافت تمرین و از این رو مدت 
تمرین نیز با رعایت اصل اضافه بار افزایش یافت، به 
گونه ای که مدت طی سه هفتة اول 60 دقیقه و در سه 
هفتة دوم به 75 دقیقه افزایش یافت. به عالوه، شدت 
تمرین بعد از هر ست با استفاده از ضربان قلب کنترل 
می شد. این شدت تمرین بر اساس نتایج ارزیابی اولیه 
روی نوارگردان در دامنة 75-50 درصد ضربان قلب 
تعیین شد. همچنین،  بر اساس روش کارونن  ذخیره 
هفته های  برای  اما  ست   2 اول  هفتة  طول  در  افراد 
بعدی روزانه سه ست را ورزش کردند. در هر ست 
با استفاده از عضالت دست و پا، استخری به طول 15 
متر را بر اساس ریتم و شدت فوق طی می کردند. بین 
هر ست نیز 5 تا 6 دقیقه استراحت به منظور بازگشت 
ضربان قلب به وضعیت اولیه در نظر گرفته شد. افراد 
در گروه تمرینی شنا در مجموع در طول 24 جلسه 

شنا 14850 متر شنا کردند.

ه( نحوة مکمل دهی زنجبيل
گروه  و  زنجبیل  مكمل  گروه  آزمودنی های 
ترکیبی )مكمل+تمرین( بر اساس دوزهای مشخص 
کپسول   4 روزانه   )26،20،19( مطالعات  در  شده 
ساخت  )کپسول ها  زنجبیل  پودر  گرم   750 حاوی 
وعده   4 در  آب  همراه  به  را  گلدارو(  شرکت 
کردند.  مصرف  بعدازظهر(  و  شام  ناهار،  )صبحانه، 
مجموع  در  و  هفته  روزهای  تمام  در  پروتكل  این 
گروه  مدت،  این  طی  شد.  اجرا  هفته   6 مدت  به 
به  را  نشاسته  نیزکپسول های حاوی یک گرم  کنترل 
برنامة  با شروع  همان شیوه دریافت کردند. هم زمان 
مكمل  مصرف  تمرینی،  گروه های  در  شنا  تمرینی 
زنجبیل،گروه  مكمل  گروه های  در  نیز  دارونما  و 
تا  رویكرد  این  و  شد  آغاز  کنترل  گروه  و  ترکیبی 
طی  آزمودنی ها  داشت.  ادامه  تحقیق  دورة  پایان 
دورة مكمل گیری، برنامة غذایی عادی خود را حفظ 
کردند. به عالوه، اگرچه آزمودنی های تحقیق با توجه 
به وضعیت سالمتی به لحاظ بسیاری از شرایط تحت 
از مصرف  از آن ها خواسته شد  بودند،  پزشک  نظر 
مولتی ویتامین  و  آنتی اکسیدانت  مكمل  گونه  هر 
پزشک  تجویزی  داروهای  فقط  و  کنند  خودداری 

)تاموکسیفن( را مصرف نمایند.

و( نحوة سنجش متغيرها
شامل  عروقی  قلبی-  عملكردی  شاخص های 
متعاقب  و  استراحت  در حالت   1)HR( قلب  ضربان 
 ،2)SBP( اجرای تست بروس، فشار خون سیستولی
تولید  میزان  و   3)DBP( دیاستولی  خون  فشار 

1. Heart rate
2. Systolic blood pressure
3. Diastolic blood pressure
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اتمام  از  پس  و  قبل  در  آزمودنی ها   )RPP(فشار
شد.  اندازه گیری  تحقیق  پروتكل  اجرای  دورة 
دستگاه  از  استفاده  با   SBP و   DBP شاخص های 
مدل   Aneroid blood pressure( فشارسنج 
ضربان  به عالوه،  شد.  اندازه گیری   )BP AGI-20
آزمون  اجرای  هنگام  به  و  مذکور  شرایط  در  قلب 
ساخت  پوالر  ضربان سنج  با  نیز  شده  اصالح  بروس 
فنالند اندازه گیری شد. برای کنترل HR از دستگاه 
 RPP پالس اکسی متر استفاده شد و در نهایت میزان
از طریق حاصل ضرب فشار سیستولی در ضربان قلب 
برآورد شد )35،22،12،8،3(. براي اندازه گیري وزن 
و  چربي  درصد   ،)BMI( بدني  تودة  شاخص  بدن، 
میزان چربی احشایی بدن از دستگاه ترکیب بدن مدل 

BF511 ساخت کشور ژاپن استفاده شد.
برای  استاندارد  ابزاری  نبود  به  توجه  با 
افراد  عروقی  قلبی-  آمادگی  وضعیت  اندازه گیری 
شده  اصالح  بروس  پروتكل  از  شنا،  اجرای  حین 
آزمودنی ها  ورزشی  عملكرد  آزمون گیری  برای 
استفاده شد. برای این منظور ابتدا نحوة دویدن روی 
در  آزمودنی ها  کرد.  تشریح  محقق  را  گردان  نوار 
تحقیق  اصلی  اجرای مرحلة  از  قبل  هفته  مدت یک 
برای  نوارگردان آشنا شدند.  الگوی دویدن روی  با 
گرم کردن و آشنا شدن با نوارگردان، هر آزمودنی 
روی  دقیقه   5 مدت  به  قلب  ضربان  حداکثر  با50% 
نوار  شیب  سپس،  پرداخت.  فعالیت  به  گردان  نوار 
گردان طی دورة آشنایی روی صفر درصد و سرعت 
آن روی 2/7 کیلومتر در ساعت )45 متر در دقیقه( 
پروتكل  دستورالعمل  اساس  بر  سپس،  شد.  تنظیم 
سوم  مرحلة  تا  آزمودني ها   ،)3( شده  اصالح  بروس 
با شیب فزایندة 5  با سرعت 2/7 کیلومتر در ساعت 

با سرعت 4  به بعد  درصدی و سپس از مرحلة سوم 
تا 9/6 کیلومتر در ساعت )67 تا 160 متر در دقیقه( 
را  مربوط  برنامة  درصدي،   2 فزایندة  شیب های  و 
ادامه دادند تا اینكه دچار واماندگی شدند یا پزشک 
دستور قطع فعالیت را صادر کرد. الزم به ذکر است 
که هر مرحله شامل 3 دقیقه فعالیت روی نوار گردان 
بود و مدت فعالیت روی نوارگردان به هنگام اجرای 

آزمون بروس اصالح شده نیز ثبت شد.
آزمون با مشاهدة هر یک از شرایط ذیل متوقف 

شد:
ادامة  به  تمایل  و عدم  از حد  بیش  1- خستگی 

فعالیت 
2- افزایش ضربان قلب و رسیدن به ضربان قلب 

بیشینه
3- درد غیر قابل تحمل در ناحیة پستان 

کبودی،  نظیر  عادی  غیر  حالت  هر  مشاهدة   -4
رنگ پریدگی و یا سرگیجه

ز( نحوة خون گيری و تجزیه و تحليل 
آزمایشگاهی

بعد  سپس  و  آزمون  از  قبل  در  آزمودنی  هر  از 
شنا،  تمرین  شامل  تحقیق  مستقل  متغیر  اعمال  از 
روش  به  متغیر  دو  این  از  ترکیبی  و  زنجبیل  مكمل 
از  خونگیری  آمد.  عمل  به  خونگیری  مشابه  کاماًل 
آزمودنی ها متعاقب ناشتایی 12 ساعتة شبانه، از طریق 
آزمودنی ها  به عالوه،  شد.  انجام  پیش بازویی  ورید 
در روز قبل از خونگیری نیز از شرکت در هر گونه 
فعالیت ورزشی و کار شدید پرهیز کردند. نمونه های 
حرارت  درجه  با  اتاق  در  دقیقه   10 مدت  به  خونی 
شود.  لخته  تا  شد  نگهداری  سانتی گراد  درجة   5
در  دور   3000 سرعت  با  دقیقه   10 مدت  به  سپس، 
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به  آمده  به دست  سرم  آنگاه  شد.  سانتریفوژ  دقیقه 
 -80 دمای  در  و  شد  ریخته  پلی سیترینه  لولة  داخل 
درجة سانتی گراد ذخیره شد تا برای تجزیه و تحلیل 
شاخص   ،)MDA( آلدئید  مالون دی  آزمایشگاهی 

مهم استرس اکسایشی، به روش االیزا استفاده شد.

ح( روش های آماری
تمامی داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخة 
16 تحلیل شد و نتایج به صورت میانگین± انحراف 
کالموگروف-  آزمون  که  آنجا  از  شد.  بیان  معیار 
نشان  را  داده ها  طبیعی  توزیع   )K-S( اسمیرنوف 
داد، لذا از آمار پارامتری برای تحلیل داده ها استفاده 
t وابسته برای تعیین  شد. برای این منظور از آزمون 
در  عروقی  قلبی-  متغیرهای  و   MDA تغییرات 
شد.  استفاده  تجربی  گروه  در  تمرین  از  بعد  و  قبل 
آزمون  و  یک طرفه   ANOVA روش  از  به عالوه، 
از عوامل  تفاوت هر یک  تعیین  برای  تعقیبی توکی 
تمرین،  اثر  شامل  تحقیق  در  نظر  مورد  مداخله ای 
مكمل زنجبیل و ترکیبی از این دو عامل استفاده شد. 

سطح معناداری نیز P≥0/05 تعیین شد.

یافته ها
مشخصات آزمودنی های چهار گروه شامل سن، 
قد، وزن، شاخص تودة بدنی )BMI( و درصد چربی 
بدن در جدول 1 نشان داده شده است. همان گونه که 
بین  ابتدای تحقیق  نیز مشخص است، در  در جدول 
آزمودنی های چهار گروه در هیچ یک از متغیرهای 

یاد شده هیچ گونه تفاوتی مشاهده نشد.
عروقی،  قلبی-  شاخص های  به  مربوط  تغییرات 
متعاقب  قلب  ضربان  استراحتی،  قلب  ضربان  شامل 
اجرای تست بروس اصالح شده، مدت زمان رسیدن 

به واماندگی متعاقب اجرای فعالیت روی نوارگردان 
فشار  شده،  اصالح  بروس  پروتكل  از  استفاده  با 
 )RPP( فشار  تولید  میزان   ،)SBP( سیستولی  خون 
 1،2،3 شكل های  در   )MDA( آلدئید  مالون دی  و 
نشان داده شده است. اگرچه مصرف 6 هفته مصرف 
شامل  متغیرها  از  یک  هر  مقادیر  در  زنجبیل  مكمل 
میزان  سیستولی،  فشار خون  استراحتی،  قلب  ضربان 
رسیدن  زمان  مدت  و  آلدئید  مالون دی  فشار،  تولید 
به واماندگی در پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون 
تغییرات اندکی ایجاد کرد، اما تغییرات درون گروهی 
هیچ یک از متغیرهای مذکور به لحاظ آماری معنادار 
نبود )مقدار P به ترتیب برابر است با 0/531، 0/313، 

0/253، 0/951 و 0/143(.
باعث  آب  در  تمرین  هفته   6 اجرای  همچنین، 
قلب  ضربان  درصدی   3/19 معنادار  غیر  کاهش 
 3/14 معنادار  غیر  کاهش   ،)P=0/506( استراحتی 
)P=0/085(، کاهش  سیستولی  فشار خون  درصدی 
فشار  تولید  میزان  درصدی   17/96 معنادار  غیر 
درصدی   18/18 معنادار  کاهش   ،)P=0/154(
افزایش  و   )P=0/028( آلدئید  مالون دی  سطوح 
روی  فعالیت  زمان  مدت  درصدی   12/22 معنادار 
نوارگردان متعاقب اجرای تست بروس اصالح شده 
)P0/042=(، همچنین افزایش معنادار 6/33 درصدی 
 )P=0/023(ضربان قلب متعاقب اجرای تست بروس
ازسوی  شد.  تمرین  هفته   6 اجرای  از  قبل  به  نسبت 
ترکیبی  گروه  در  مذکور  متغیرهای  تغییرات  دیگر، 
 6 پروتكل  اجرای  که  گونه ای  به  بود،  مشهودتر 
هفته ای ترکیبی از تمرین و مكمل زنجبیل در مقایسه 
با پیش آزمون به کاهش غیر معنادار 4/84 درصدی 
معنادار  استراحتی )P=0/231(، کاهش  قلب  ضربان 
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 ،)P=0/007( سیستولی  خون  فشار  درصدی   5/55
فشار  تولید  میزان  درصدی   11/01 معنادار  کاهش 
)P=0/038(، کاهش معنادار 22/56 درصدی سطوح 
معنادار  افزایش  و   )P=0/045( آلدئید  مالون دی 
25/77 درصدی مدت زمان رسیدن به مرز واماندگی 
انجامید  شده  اصالح  بروس  تست  اجرای  متعاقب 

)P=0/002( )شكل های 2 و 3(.
حاکی  یک طرفه  واریانس  آنالیز  آزمون  نتایج 
مداخالت  بین  آماری  معنادار  تفاوت  وجود  از 
مختلف در هر یک از متغیرهای مورد نظر در تحقیق 
با  مقایسه  در  داد  نشان  توکی  تعقیبی  آزمون  بود. 
فشار  تولید  میزان  شاخص های  تغییر  کنترل  گروه 
واماندگی  به  رسیدن  زمان  مدت  و   )P=0/036(
مقادیر،  تغییرات  و  تمرین  گروه  در   )P=0/007(
اصالح  بروس  تست  اجرای  متعاقب  قلب  ضربان 
واماندگی  به  رسیدن  زمان  مدت   ،)P=0/05( شده 
 )P=0/005( و سطوح مالون دی آلدئید )P=0/005(
نتایج  همچنین،  بود.  معنادار  ترکیبی  درگروه  نیز 
آزمون توکی نشان داد، نسبت به گروه ترکیبی، تنها 

در   )P=0/027( آلدئید  مالون دی  مقادیر  در  تفاوت 
گروه مكمل در سطح معناداری بود.

بحث
مطالعة حاضر به بررسی اثر 6 هفته تمرین هوازی 
در آب به همراه مصرف مكمل زنجبیل بر شاخص های 
قلب،  )حداکثرضربان  میوکارد  استرس  با  مرتبط 
آزمون  طی  واماندگی  به  رسیدن  زمان  مدت 
 )RPP تشخیصی، فشار خون سیستولی استراحتی و
و شاخص استرس سیستمی )MDA( در زنان چاق 
مبتال به سرطان پستان پرداخته است. این مطالعه نشان 
داد که 6 هفته تمرین هوازی در آب، شاخص های 
حداکثر  و   RPP( میوکارد  استرس  با  مرتبط 
 ،)MDA( سیستمی  استرس  شاخص  قلب(،  ضربان 
پستان  سرطان  به  مبتال  چاق  زنان  عملكرد  همچنین 
طور  به  شده  اصالح  بروس  پروتكل  اجرای  طی  را 
معناداری بهبود بخشید، در حالی که مصرف 6 هفته 
مكمل زنجبیل فقط مقادیر شاخص استرس سیستمی 
)MDA( را به طور معناداری کاهش داد. با وجود 

مقدار Pمکمل زنجبيل+تمرینتمرینمکمل زنجبيلکنترلگروه ها و پارامترها

4/60/434±8/147/5±5/547/3±3/446/4±50/4سن )سال(

40/949±6/7156±4/6157±4/9157±156قد )سانتی متر(

90/435±4/974/74±7/571/36±10/977/61±74/27وزن )کيلوگرم(

3/30/381±5/540/1±3/940/52±3/939/2±42/48چربی بدن )درصد(

 BMI
)کيلوگرم بر مترمربع(

32/77±2/932/77±2/929/78±331/26±5/10/289

جدول	1.	ميانگين	و	انحراف	معيار	مشخصات	آزمودنی	های	تحقيق	حاضر
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شكل	1	تغييرات	مربوط	به	ضربان	قلب	استراحتی،	فشار	خون	سيستولی	استراحتی	در	قبل	و	پس	از	اجرای	6	هفته	
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شكل	2	تغييرات	مربوط	به	حداکثر	و	مدت	زمان	رسيدن	به	واماندگی	طی	اجرای	پروتكل	بروس	اصالح	شده،	قبل	و	

پس	از	اجرای	6	هفته	تمرين	در	آب	و	مصرف	زنجبيل	
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مكمل  و  )تمرین  ترکیبی  مداخلة  کارگیری  به  این، 
با  مرتبط  عوامل  در  معنادار  تغییرات  سبب  زنجبیل( 
زمان  قلب، مدت  )حداکثر ضربان  میوکارد  استرس 
فشار  تشخیصی،  آزمون  طی  واماندگی  به  رسیدن 
خون سیستولی استراحتی و RPP( و شاخص استرس 
به  گفت  می توان  بنابراین،  شد.   )MDA( سیستمی 
کارگیری راهبرد ترکیبی )تمرین در آب + زنجبیل( 
صورت  به  رویكردها  این  از  یک  هر  با  مقایسه  در 
وضعیت  بهبود  در  محسوس تری  برتری  سبب  مجزا 

موجود شاخص های مذکور در این زنان شده است.
و گسترش سرطان  ایجاد  در  اکسیداتیو  استرس 
 )MDA( نقش مهمی ایفا می کند. مالون دی آلدئید
یكی از شاخص های مهم مرتبط با استرس اکسیداتیو 
بودن  باال  از  حاکی  پژوهشی  گزارش های  است. 
مقادیر آن در افراد مبتال به سرطان پستان است )15(.

تغییرات   )14( همكارانش  و  دومینگز  گزارش  طبق 
طریق  از  پستان  سرطان  به  مبتال  بیماران  در   MDA

افزایش  از  ناشی  است  ممكن  متابولیک  مسیرهای 
موارد  علی رغم  باشد.  لیپیدی  پراکسایش  میزان 
مقادیر  که  داده اند  نشان  دیگر  تحقیقات  مذکور، 
افرادی که  اکسیداتیو در  استرس  MDA و سطوح 
تحت شیمی درمانی هستند، پایین است که هنوز جای 
دورة  طول  قبیل  از  مختلفی  علل   .)27( دارد  بحث 
ابتال به سرطان، نوع پروتكل درمانی و مدت سپری 
آنتی اکسیدانتی،  تغذیة  آزمودنی،  سن  آن،  شدن 
درمانی،  شیمی  از  پس  استفاده  مورد  داروهای  نوع 
را  افراد  جسمانی  تحرک پذیری  میزان  همین طور 
می توان برای این گونه تناقض در یافته های پژوهشی 
محققان ذکر کرد. از آنجا که از دورة شیمی درمانی 
ماه   6 کم  دست  حاضر  تحقیق  آزمودنی های  در 
یافته های  مستقیم  طور  به  نمی توان  لذا  بود،  گذشته 

این تحقیقات را با هم مقایسه کرد. 
مقولة  با  بدنی  ترکیب  ارتباط  دیگر،  موضوع 
استرس اکسایشی و پراکسایش لیپیدی است. مطالعات 

.)*(:معناداری نسبت به پیش آزمون،)#(:معناداری نسبت به گروه کنترل،)¥(:معناداری نسبت به گروه ترکیبی
	شكل	3	تغييرات	مربوط	به	ميزان	توليد	فشار	)RPP(	و	سطوح	مالون	دی	آلدئيد	)MDA(	در	قبل	و	پس	از	اجرای	6	

هفته	تمرين	در	آب	و	مصرف	زنجبيل
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نشان می دهند تجمع چربی در بدن با افزایش استرس 
در  پراکسایش  لیپید  میزان  و  است  همراه  اکسیداتیو 
افراد چاق زیاد است )31،29(. در تحقیق حاضر نیز 
آزمودنی ها زنان چاق مبتال به سرطان پستان با درصد 
چربی باالی %30 و BMI باالی 28 بودند. بنابراین، 
در پژوهش حاضر به جز سرطان، چاقی نیز از عوامل 

مؤثر بر متغیرهای مورد بررسی است.
تغییرات متغیرهای قلبی- عروقی و ارتباط آن با 
تحقیق  در  که  بود  دیگری  مقولة  اکسایشی  استرس 
داد  نشان  حاضر  تحقیق  نتیجة  شد.  بررسی  حاضر 
که در پایان 6 هفته تمرین در آب و مصرف مكمل 
از  یكی  که  یافت  کاهش   MDA مقادیر  زنجبیل 
متغیرهای  و  است  اکسایشی  استرس  فاکتورهای 
قلبی- عروقی مانند مقادیر استراحتی ضربان قلب و 
فشار خون سیستولی و میزان تولید فشار کاهش پیدا 
زمان  مدت  نیز  بروس  تست  اجرای  متعاقب  و  کرد 
رسیدن به واماندگی افزایش یافت که می توان بخشی 
اکسایشی  استرس  بهبود  از  ناشی  را  تغییرات  این  از 
دانست. ضربان قلب و فشار خون سیستولی از جمله 
با  آن ها  تغییرات  که  عروقی اند  قلبی-  شاخص های 
اکسایشی  استرس  با  مرتبط  شاخص های  تغییرات 
قرار  با  دو شاخص  هر  که  گونه ای  به  است،  مرتبط 
گرفتن در معرض استرس اکسایشی افزایش می یابند 
دادند  گزارش  محققان  راستا،  این  در   .)28،15،5(
ابتال  زمینه ساز  عوامل  از  اکسیداتیو  استرس  افزایش 
 .)28( است  قلبی  بیماری های  و  خونی  پرفشار  به 
افزایش  که  شده  مشخص  موضوع  این  همچنین، 
افزایش  با   HDL LDL و کاهش مقادیر  اکسایش 
فشار خون سیستولی و ضربان قلب استراحتی همراه 
انجام  محققان،  یافته های  اساس  بر  همچنین،  است. 

تمرینات منظم بدنی از طریق رهاسازی کاتكوالمین ها 
عمل مداخله گر دیگر بروز استرس اکسیداتیو است 
نتیجه  در  و  آنتی اکسیدان ها  افزایشی  تنظیم  سبب  و 
 MDA مقابله با عوامل پراکسایشی لیپیدی از جمله

می شود )35(.
غدد  هوازی  تمرینات  هنگام  دیگر،  طرف  از 
و  اپی نفرین  هورمون های  افزایش  باعث  درون ریز 
این طریق  از  نفرین، و کورتیزول می شود و  نوراپی 
بدن  چربی  تودة  کاهش  و  لیپولیز  افزایش  سبب 
می شود که کاهش استرس اکسیداتیو ناشی از بافت 
نیز  حاضر  مطالعة  در   .)24( دارد  دنبال  به  را  چربی 
گروه  در   MDA سرمی  مقادیر  که  شد  مشخص 

 .)P=0/028( تمرین کاهش معناداری داشته است
از سوی دیگر، بررسی های محققان نشان می دهد 
عروقی  قلبی-  شاخص های  بهبود  باعث  ورزش 
می شود، از جمله ضربان قلب و فشار خون سیستولی 
نوارگردان طی  فعالیت روی  با حداکثر زمان  این  و 
آزمون های تشخیصی استقامت قلبی- تنفسی مرتبط 
است )3(. در این تحقیق مشخص شد که اجرای 6 
هفته تمرین هوازی در آب مقادیر مدت زمان رسیدن 
متعاقب  قلب  ضربان  و   )P=0/042( واماندگی  به 
در  را   )P=0/023(شده اصالح  بروس  تست  اجرای 
معناداری  افزایش  پستان  سرطان  به  مبتال  چاق  زنان 
می بخشد. به عالوه، اطالعات به دست آمده از تحقیق 
حاضر حاکی از آن است که متغیرهای قلبی- عروقی 
از قبیل ضربان قلب استراحتی، فشار خون سیستولی و 
میزان تولید فشار آزمودنی های تحقیق حاضر پس از 
اجرای 6 هفته تمرین هوازی در آب کاهش یافت و 
کاهش این متغیرها در گروه تمرینی در پس آزمون 
در مقایسه با پیش آزمون به لحاظ آماری معنادار نبود، 

  نیلوفر كريمی، دكتر ولي اهلل دبیدي روشن، اسماء اياز
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و تنها تفاوت آماری معنادار بین میانگین RPP گروه 
.)P=0/036( تمرینی و گروه کنترل مشاهده شد

بهبود  در  بدنی  منظم  فعالیت  نقش  از  غیر  به 
رعایت  اکسایشی،  عوامل  برابر  در  بدن  تحمل 
موضوع  گیاهی،  تغذیة  به ویژه  تغذیه ای،  مسائل 
اثرگذار دیگری است که در سال های اخیر توجهات 
زیادی را جلب کرده است. زنجبیل در طب کاربرد 
زمینة  در  متعددی  گزارش های  و  دارد  فراوانی 
گیاه  این  التهابی  ضد  و  آنتی اکسیدانی  خاصیت 
بیش  زنجبیل  ریزوم  از   .)32،30،25،4( دارد  وجود 
عمده ترین  که  شده  جدا  آنتی اکسیدان  نوع   50 از 
تند و خاصیت  آن ها gingerol]-6[ است که مزة 
آنتی اکسیدانی قابل توجهی دارد. همچنین، مشخص 
سیستم  بر  مهاری  اثر   ]gingerol]-6 که  شده 
گونه های  تولید  مسئول  که  دارد  اکسیداز  گزانتین 
است  اکسید  سوپر  آنیون های  نظیر  فعال  اکسیژنی 
مهاری  آثار  محققان  برخی  راستا،  همین  )6(. در 
سرطان  سلول های  رشد  در  را   ]gingerol]-6

 .)10( دادند  گزارش  انسان  کولون 
سلولی  کشندگی  اثر  پژوهشی  در  همچنین، 
پستان  سرطان  سلول های  بر  تازه  زنجبیل  عصارة 
)4(، همچنین درمان تهوع و استفراغ ناشی از شیمی 
شد  گزارش  سرطان  به  مبتال  بیماران  در  درمانی 
ضد  و  توموری  ضد  فعالیت های  در  همچنین،   .)2(
جهش زایی سلولی دخالت دارد. از آنجا که پیشرفت 
تومور ارتباط نزدیكی با التهاب و استرس اکسیداتیو 
ضد  و  التهابی  ضد  خواص  می رسد  نظر  به  دارد، 
نماید  عمل  تورموری  ضد  عامل  آن  آنتی اکسیدانی 
که  داد  نشان  حاضر  تحقیق  نتیجة   .)32،30،25،4(

 MDA مصرف مكمل زنجبیل سبب کاهش مقادیر
معناداری  سطح  در  اینكه  با  مقادیر  این  که  شد 
بوده  نزدیک  معناداری  سطح  به  بسیار  اما  نبود، 
رویكرد  اثربخشی  این،  وجود  با   .)P=0/06(است
ترکیبی در مهار استرس اکسایشی سطوح استراحتی 
بیشتر  پستان  سرطان  به  مبتال  چاق  آزمودنی های  در 
در   MDA تغییرات  که  گونه ای  به  است،  بوده 
نیز  ترکیبی  گروه  و   )P=0/028( تمرینی  گروه 
معنادار بود )P=0/045(. همچنین، در گروه زنجبیل 
این  با  بود.  نزدیک  معناداری  سطح  به   )P=0/063(
 MDA مقادیر  میانگین  بین  اختالف  فقط  وجود، 
معنادار  با گروه کنترل  مقایسه  ترکیبی در  در گروه 
بود)P=0/005( و تغییرات ایجاد شده در بقیة گروه ها 
موارد  اساس  بر  نبود.  معنادار  کنترل  به گروه  نسبت 
مذکور، به نظر می رسد مكمل گیری زنجبیل احتماالً 
برابر  در  آنتی اکسیدانی  آنزیم های  افزایش  طریق  از 
استرس اکسیداتیو دفاع می کند و این موضوع یعنی 
قبیل  از  آنتی اکسیدانتی  آنزیم های  افزایشی  تنظیم 
را  دیسموتاز  اکسید  سوپر  و  پراکسیداز  گلوتاتیون 

محققان دیگر گزارش کرده اند )6(. 
در  مؤثر  گیاهی  مادة  زنجبیل  دیگر،  سوی  از 
 .)26،19،1( است  عروقی  قلبی-  بیماری های  درمان 
سایتوکاین های  سنتز  مهار  طریق  از  به عالوه، 
 ،)CRP(1 C پیش التهابی از جمله پروتئین واکنشی 
شاخص های  روی  بر  چاق،  افراد  در  خصوصاً 
بیماری های  از  و  می گذارد  تأثیر  عروقی  قلبی- 
قلبی جلوگیری می کند )1(. محققان گزارش دادند 
استفاده از تمرینات ورزشی به همراه مكمل گیاهی 
و  چاقی  کنترل  برای  پیشنهادی  روش های  از  یكی 

1. C-reactive protein

تأثیر تمرين در آب و مصرف مکمل زنجبیل بر استرس میوكارد و ...
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بیماری های  جمله،  از  است  آن  از  ناشی  عوارض 
سرطان  انواع  و  باال  خون  فشار  عروقی،  قلبی- 
مصرف  شد  مشخص  حاضر  تحقیق  در   .)1،19(
غیرمعنادارسطوح  کاهش  سبب  زنجبیل  مكمل 
استراحتی ضربان قلب، فشار خون سیستولی و میزان 
زمان  مدت  افزایش  به عالوه،  می شود.  فشار  تولید 
اصالح  بروس  آزمون  متعاقب  واماندگی  به  رسیدن 
شده و در نتیجه تغییرات ضربان قلب متعاقب اجرای 
این پروتكل بر اثر مصرف 6 هفته ای زنجبیل  نیز به 
تحقیق  در  این،  با وجود  نبود.  معنادار  آماری  لحاظ 
حاضر مشخص شد که تغییرات فشار خون سیستولی 
و میزان تولید فشار نیز در گروه ترکیبی قابل مالحظه 
با  است  برابر  ترتیب  به  معناداری  )مقدار  است 
P=0/038 ،P=0/007(. به عالوه، مدت زمان رسیدن 
نیز  به واماندگی متعاقب آزمون بروس اصالح شده 

 .)P=0/002(در گروه ترکیبی معنادار بود
عدم  حاضر  تحقیق  محدودیت های  از  یكی 
در  بیشتر  تعداد  با  همسان  آزمودنی های  وجود 
محدودیت های  دیگر  از  بود.  مختلف  گروه های 
ابزاری  وجود  عدم  به  می توان  حاضر،  تحقیق 
استاندارد برای اندازه گیری وضعیت آمادگی قلبی- 
بی تردید  کرد.  اشاره  شنا  اجرای  حین  افراد  عروقی 
تعداد  با  تنفسی  قلبی-  تغییرات شاخص های  بررسی 
بیشتری از آزمودنی ها، به ویژه بررسی این شاخص ها 
در حین اجرای فعالیت های تخصصی، به گونة بهتری 

به برخی ابهامات در این زمینه پاسخ می دهد.

به طور خالصه، نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن 
افزایش استرس اکسایشی  با  است که سرطان پستان 
شد(،  مشخص   MDA سنجش  با  که  )همان طوری 
)همان گونه  عروقی  قلبی-  سیستم  روی  بار  افزایش 
سیستولی  خون  فشار  و  فشار  تولید  میزان  با  که 
اندازه گیری شد( و کاهش عملكرد بدنی )همان طور 
آزمون  طی  واماندگی  به  رسیدن  زمان  مدت  با  که 
بروس اصالح شده تعیین شد( همراه است. هر چند 
به کارگیری 6 هفته ای راهبردهای غیردارویی از قبیل 
تمرین در محیط های مفرح و یا مكمل زنجبیل باعث 
بهبود وضعیت اکسایشی و متغیرهای قلبی- عروقی و 
عملكرد بدنی در این افراد شد، اما اثربخشی ترکیبی 
از این دو رویكرد درمانی بر شاخص های مورد نظر 
نتایج  اساس،  این  بر  است.  بوده  مشهود  پژوهش  در 
حاصل از تحقیق حاضر به کارگیری هم زمان تمرین 
منظم در محیط های مفرح و مصرف هم زمان مكمل 
از زنان  این گروه  زنجبیل را کاندید غیردارویی در 

چاق مبتال به سرطان پستان پیشنهاد می نماید. 
آثار  از  گوشه ای  حاضر  تحقیق  در  چند  هر 
عوامل  مهار  و  درمان  در  سنتی  طب  به  بازگشت 
اکسایشی در زنان چاق مبتال به سرطان پستان گزارش 
بر  رویكردها  گونه  این  اثربخشی  مطالعة  اما  شد، 
مارکرهای مرتبط با دستگاه حفاظت قلبی- عروقی و 
بهبود کیفیت زندگی در این اقشار الزم است کانون 

توجه محققان آتی قرار گیرد.
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the exercise training+ ginger supplement group orally 
daily received 3000 mg ginger powder for 6 weeks. The 
water-based exercise training program were collected 
at a ranged from 50% to 75% of heart rate reserve, in 
a pool. Systolic and diastolic blood pressures at rest 
was measured using a pressure gauge, and heart rate 
was measured by polar heart rate monitor. The double 
product was made by systolic pressure and heart rate. 
Malondialdehyde levels also were measured by ELISA. 
Data using one-way ANOVA at an alpha level of 5% 
was considered. Although, the ginger supplementation 
and or the water-base exercise resulted in a reduction 
of rest heart rate, systolic blood pressure, rest rate pres-
sure product or double product (DP), malondialdehyde 
(MDA) and an increase in maximal heart rate and ex-
haustive time, in comparison to pretest, the water-base 
exercise and ginger supplement group showed signifi-
cantly larger positive effect in all the outcomes, com-
pared to the water-base exercise or ginger supplement 
alone groups and the age-matched placebo group. These 
results suggest the nondrug strategies such as water-
base exercise and ginger supplementation may play an 
important role in improve quality of life by reducing 
cellular inflammation and stress in obese women diag-
nosed with breast cancer.

                                          
Keywords: Breast Cancer, Cardiac Stress, Ginger, Water 

Based Exercise
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Stress and inflammation are among the most preva-
lent and disturbing side effects of chemotherapy and 
anticancer drugs. Therefore, there is a need for ad-
ditional nondrug agents that could effectively reduce 
chemotherapy-induced side effects. Ginger are report-
ed to possess antioxidant and anti-inflammatory, anti-
cancer activities. The aim of this study was to deter-
mine the individual and concomitant effect of 6-wks 
water-based exercise and oral ginger supplement on 
markers related to cardiac stress and systemic stress in 
obese women with breast cancer. Forty women diag-
nosed with breast cancer (48±5.4 years, 76±9 kg, fat 
mass 41.8±4%), that were in the 3 stage of disease and 
during the study, were only under special medication 
called tamoxifen. Subjects were randomly assigned 
into four groups; placebo, exercise training, ginger 
supplement and exercise training+ ginger supplement 
groups. Subjects in the ginger supplement group and 
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