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 مقاله پژوهشي 

آن با ورزش  زمانهمو استفاده ) L Matricaria chamomilla.گل بابونه ( یدرواتانولیعصاره هاثر مطالعه 
 کینوع  یابتینر د ییصحرا يهادر موش سرم خون يهادیپیل لیبر پروفا يهواز

  
  ٤يزديزهرا ا، ٣ان پوريدريح يعل، ٢اتيساره ب، *١يرازيناصر م

 
  01/08/1398تاریخ پذیرش  13/05/1398تاریخ دریافت 

 
 يدهچک

ه ن مطالعيخون دارد. هدف از ا يچرب ياه بابونه اثر کاهش دهندگي. عصاره گباشديم مؤثرک يابتيخون افراد د يورزش در کاهش قند و چرب :هدف و زمينهپيش
   باشد. يم يابتيد ييصحرا يهاخون در موش ياه بابونه در کاهش چربيو عصاره گ ياستفاده از ورزش هواز زمانهم يبررس يتجرب

: گروه. گرفت قرار مورداستفاده گرم ۲۰۰±۲۰ يستار در محدوده وزنينر نژاد و يي) موش صحرايسر ۶گروه  ۴سر (  ۲۴، ين مطالعه تجربيدر ا: کار و روشمواد 
 يابتيو انجام ورزش ) و بابونه و ورزش (د يابتيورزش (د، لوگرم)يبر ک گرمميلي ۲۰۰، بابونه عصاره با درمان و يابتيد( بابونه، )ورزش و درمان بدون يابتيد( کنترل

 ۲۶قه و با شدت يدق ۶۰ت روز و هر روز به مد ۵هفته (هر هفته  ۱۲ل به مدت يتردم يدن رويدو صورتبهم شدند. ورزش يبه همراه بابونه و انجام ورزش) تقس
  صورت گرفت.  يلوگرم وزن بدن و درون صفاقيهر ک ازابه  گرمميلي ۶۵زان ين به مياستروپتوزوس يها با استفاده از داروشدن موش يابتيقه) انجام شد. ديمتر در دق

. (p<0.001) بابونه و ورزش دارد کنندهافتيدر توأمعصاره بابونه و ورزش و گروه  کنندهافتيدربا گروه  يدارمعنيش يکلسترول سرم گروه کنترل افزا : هاافتهي
بابونه و  يهاگروهسرم در  LDL. (p<0.01) را نسبت به گروه کنترل نشان داد يدارمعنيسرم گروه بابونه و ورزش و گروه بابونه و ورزش کاهش  گليسريدتري

ش يبابونه و ورزش افزا توأمو  يورزش هواز، بابونه يهاگروه خون درسرم  HDL. (p<0.001) داردکنترل را نسبت به گروه  يدارمعني کاهش توأمورزش و گروه 
   .(p<0.01)نسبت به گروه کنترل دارد  يدارمعني

 يتابينر د ييصحرا يهادر موش مضر خون يهايچرب کاهش در يمؤثرار يبس ياثربخش يبابونه و ورزش هوازعصاره گل  زمانهماستفاده : گيرينتيجه بحث و
  .دارد

 رت، ابتيد، يل چربيپروفا، بابونه، يهوازورزش : هاکليدواژه

  
 ١٣٩٨ آذر، ۶۷۲-۶۸۴ ص، نهم شماره، مايسدوره ، يهارومي پزشکمجله 

  
  ٠٨١-٣٨٢٢٣٨٧٧تلفن:  سينا، بوعلي دانشگاه پايه، علوم دانشکده شناسي، زيست گروه همدان،: آدرس مکاتبه

Email: mirazi205@gmail.com 

  
  مقدمه

 باشديمک ياختالالت متابول نيترعيشااز  يکين يريابت شيد 
 همراه است.بدن  مختلف يهادستگاهدر  يکه با عوارض متعدد

 يدستگاه عصبابت در ياز د يناش يمتعددک يعوارض نورولوژ
اهش ک ايو ن يکمبود انسول). ۲و۱(دهديمرخ  يطيو مح يمرکز
ر ينظ، حاد يکيبا عوارض متابول، يمارين بياثرات آن در ا ينسب

ابت يد، درازمدتهمراه است. در پراسموالر يها ياغما و دوزيکتواس
، ينوپاتيرت، ينوروپات، ک مزمنيمتابول تاختالال کنترل نشده

                                                             
 (نويسنده مسئول) ، ايراننا، همدانيس يه، دانشگاه بوعلي، دانشکده علوم پايست شناسيگروه ز ١
 ، ايراننا، همدانيس يه، دانشگاه بوعلي، دانشکده علوم پايست شناسيگروه ز ٢
 ، ايراننا، همدانيس ي، دانشگاه بوعليو علوم ورزش يت بدني، دانشکده تربيورزش يولوژيزيگروه ف ٣
 رانيانهاوند، ، دانشگاه نهاوند، ي، دانشکده کشاورزيگروه علوم باغبان ٤

، يعروق - يستم قلبياختالالت س، يپوست عاتيضا، ينفروپات
را  يگافسردو  يينواافت ش، گلوکوم، کاتاراکت، يگوارش يهاينارسائ

مستعد ، کيابت نوع يان  به ديمبتال ).۳( گردديمسبب 
ن ين ورزش هستند که وقوع ايدر ح يسميپوگليا هي يسميپرگليه

در  نيسطح انسول، ش از ورزشيزان گلوکوز پالسما پيبه م، حوادث
 دارد. يت بستگيالقا شده با فعال يهانيآمکول يگردش و سطح کات

 هانيآمل کويش کاتيافزا، ن باشدييار پاين بسيچنانچه سطح انسول
، نيبر ا عالوه. ش دهديممکن است گلوکوز پالسما را به شدت افزا
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 ملرا محتدوز يکتواس بروزع و يرا تسر خون يل اجسام کتونيتشک
 باال ازحدشيبن در گردش يانسولچنانچه سطح ، در مقابل د.ينما

را  يدکبگلوکوز د يممکن است تول ينسب ينميپرانسوليه، باشد
ورود  و داده گلوکونئوژنز) و کاهش زيکوژنوليکاهش گل اثر در( کاهش

جاد يمنجر به ا توانديم ط ين شراي. اش دهديگلوکوز به عضله را افزا
نه صرف يکا هزيدر آمر، ۲۰۱۲در سال  . )۴( گردد يسميپوگليه

ارد دالر برآورد شده است يليم ۲۴۵حدود  يابتيماران ديب يشده برا
 ۶۹و  ييدارو يهانهيهزارد آن مربوط به يليم ۱۷۶زان ين ميکه از ا

 مارانين بيدر ا يازکارافتادگزان يگر در جهت کاهش ميارد ديليم
 يسالمت يهامراقبتمربوط به  يهانهيهز درمجموع. )۵( بوده است

 يابتير ديک فرد غيشتر از يبرابر ب ۴/۶حدود ، يابتيک فرد دي يبرا
ابت يو درمان د يريشگيپ يامروزه برا .)۶( برآورد شده است

. ندينمايمشنهاد يرا پ يمتنوع يهاروشمختلف و  يهاهيتوص
 هاروشن يا يازجمله يکاهش وزن بدن و داشتن برنامه منظم ورزش

بخصوص در افراد در معرض خطر  ي. ورزش هوازگردديممحسوب 
در  ن گاميکه اغلب آن را اول گردديم يت تلقيار با اهميابت بسيد
 يهاتيفعالانجام ). ۷(رنديگيمابت در نظر يو درمان د يريشگيپ

باعث کاهش کلسترول خون ، مختلف يهاروشبا انواع و ، يورزش
و اثر شده عضله قلب  ورزش باعث بهبود گردش خون. گردديم

بات يدها ترکيپيل .)۸( عمل پمپ قلب دارد يبر رو يمثبت
آزاد وجود دارند.  قندها  صورتبه ترکمهستند که  ينامتناجس

ن وجود يپوپروتئيل صورتبه هانيپروتئا يد و يپيکوليگل صورتبه
ط يدر مح هاآندها نامحلول بودن يپيل يهاشاخص نيترمهمدارد. از 

ق يدها از طريپيل نيبنابرا. باشنديمر پالسما) ي(نظ يآب
 بر اساس هانيپوپروتئيل. شونديمدر خون حمل  هانيپوپروتئيل

ل يآس يترجذبکه حاصل  هاشيلوميکرون: به چهار گروه شانيچگال
ار کم يسن بيپوپروتئيل، در روده هستند يدهايپيل ريو ساسرول يگل

سرول يل گليآس يترانتقال يکه در کبد و برا )vLDL(چگال 
 ييکه مرحله نها (LDL)کم چگال  نيپوپروتئيل، شونديمساخته 

م يتقس )(HDLن پرچگال يپوپروتئيهستند و ل vLDLسم يکاتابول
ت کاهش يبهبود وضعموجب ، ورزش مستمر و با برنامه .)۹( شوديم
 و در مقابل LDL ،vLDL، کلسترول رينظ خون مضر يهاديپيل

د يفوا يورزش دارا. گردديم HDL يچرب يسرمسطح  شيافزا
 ،فشارخونکاهش ، يعروق -يشامل کاهش خطر قلب يمثبت متعدد

 در افراد مبتال .باشديمبدن و وزن  يکاهش چرب، يعضالنحفظ توده 
ن و به دنبال يورزش در کاهش گلوکوز پالسما (در ح، ابتيبه د

قه يدق ۱۵۰د است.ين مفيت به انسوليش حساسيو افزا ورزش)
 روز) ۳در حداقل  شدهعيتوزدر هفته ( متوسط يت ورزش هوازيفعال
 يقامتن استيد شامل تمريورزش با .شوديمه يتوص يابتيافراد د يبرا

، يابتيه ورزش در افراد بخصوص افراد ديهرچند توص .)۱۰( ز باشدين

قند  دهندهکاهش ياما در کنار آن استفاده از داروها گردديمد يتأک
 داشتن رغميعل، داروها توأماستفاده  چراکه. باشديم موردتوجهز ين

 ياثربخش يورزش يهاتيفعالبا انجام ، يعوارض جانب
ن موضوع يصورت گرفته ا ي. در بررسرا دارد يترمالحظهقابل

 يکه از دارو يابتيماران دينشان داده شد که در ب يروشنبه
 که با ورزش به کاهش يدر مقابل افراد کردنديمن استفاده يمتفورم

از هر دو روش  زمانهمکه  يو گروه پرداختنديمقند خون خود 
 ازجمله. ) ۱۱( بوده است مؤثرترگروه سوم  ييکارا، جستنديمبهره 

کردن استفاده  توأمبا  توانيمن است که يا ين روشيمحاسن چن
کاست تا عوارض  مورداستفاده يزان دوز داروياز م، با ورزش ييدارو
گر موجود در يراهکار د جاد گردد.يماران ايدر ب يترکم يجانب

. باشديم يياهان دارويابت استفاده از گيا درمان ديو  يريشگيپ
 هايماريبا کنترل اغلب يم جهت درمان ياز قد يياهان دارويگ

 ياست. با توجه به عوارض و اثرات سو داروها بشر بوده مورداستفاده
در سطح جهان  يياهان دارويش به مصرف گيامروزه گرا، ييايميش

اهان قادرند با ين گياز ا ياريبس .داشته است يريگچشمش يافزا
در درون سلول موجب سوختن گلوکز  يخاص ييايميوشيب يهاروش

 ياهان بابونه با نام علميگن يا ازجمله و کاهش قند خون گردند.
Matricaria chamomilla L. ره ياه متعلق به تين گي. اباشديم

اهان يره گين تيتربزرگاز  يکيکه  باشديم Asteraceae ا َ يمرکبان 
گونه ۲۳۰۰۰جنس و  ۱۱۰۰ره حدود ين تيدر ا .گردديممحسوب 

ر که ار معطيبس، است سالهکياست  ياهيوجود دارد. بابونه گ ياهيگ
بابونه در درمان اه ي. از گديرويمر يخودرو در مزارع و اماکن با طوربه
موجود  مؤثرهن مواد يترمهم  .شوديماستفاده  هايماريباز  ياريبس

 يپآ، نيژن يدها (آپيفالونوئ، از اسانس اندعبارتبابونه  يهادر گل
، ن)ياريفرون و هرنيلين (آمبيکومار، ن)يد و لوتئوليکوزيگل-۷ن يژن
ث و مواد  نيتاميو، درصد) ۱۰دها (يساکار يپل، نهيآم يدهاياس

ن اثر يپانکراس و همچن يهاسلولاز  ياثرات محافظت  .يالژيموس
 يهاموشاه بابونه در يقند خون توسط عصاره گ يکاهش دهندگ

 تاکنون که يآنجائاز  ).۱۲شده  نشان داده شده است ( يابتيد
 ،مانند عصاره گل بابونه، ياهيورزش و کاربرد عصاره گ توأماستفاده 

ه انجام ن مطالعيا، رفته استيصورت نپذ يقيتحق يابتيماران ديدر ب
 سطح يبر رو زمانهم صورتبهو  ييتنهابهد تا اثرات هرکدام يگرد
شده با  يابتيد ييصحرا يهاموشدر خون  يهايچرب يسرم

ه قرار سيو مورد مقا يبررسنسبت به گروه کنترل ن ياسترپتوزوس
  . گرفت
  

  هاروشمواد و 
 Wistarنر نژاد  ييصحرا موشسر  ۲۴، يتجرب ين مطالعهيدر ا

 يداريخر تو پاستور تهرانيانست از گرم ۲۰۰± ۲۰  يدر محدوده وزن
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دانشگاه ه يعلوم پادانشکده  خانهحيوانها در موش استفاده شد.  و
) و نور گرادسانتيدرجه  ۲۲ ±۲استاندارد ( ينا و در دمايس يبوعل

 ۶ يها) در قفسيکيساعت تار۱۲و  ييساعت روشنا۱۲مناسب (
 يگروه شش سر ۴به  يتصادف طوربهو سپس  شدند ينگهدار ييتا

ابق مط يشگاهيوانات آزمايح ينگهدارن مطالعه يدر ا. م شدنديتقس
رد مو يموارد اخالق هيو کلسالمت انجام  يتو مليانست ييبا راهنما

 يشگاهيوانات آزمايح يکار بر رو يته اخالق پزشکيکم دييتأ
به  ۲۴/۶/۱۳۹۵خ يکه در تار ۱۳۸۰۵۳۸نا با کد يس يدانشگاه بوعل

 کيوانات پس از گذشت ي. حديگردت يرعا، ده استيب رسيتصو
ق درون يبا تزر، شگاهيط آزمايط محيهفته و پس از عادت با شرا

 که در لوگرميبر ک گرميليم ۶۵ن (ياستروپتوزوتوس يدارو يصفاق
 يابتي) دده بوديحل گرد  =۵/۴PHموالر و ۱/۰ترات (يمحلول بافر س

 يناشتا خون قند يريگاندازه باابت يابتال به د اريمع .)۱۵( شدند
قند خون  .رفتيپذيانجام م هاآناز دم  يريگخونق يها از طرموش

 ددر نظر گرفته ش يابتيتر ديل يدس يازاه ب گرمميلي ۲۰۰باالتر از 
)۱۳.(    

  : از اندعبارتمورد آزمون  يهاگروه
ه آزاد ب يت روزمره و دسترسيبا فعال يابتيگروه کنترل (د -۱

  آب و غذا) 
بر  گرمميلي ۲۰۰روزانه  کنندهافتيدر + يابتيگروه بابونه (د -۲

ه مدت ب يق داخل صفاقيتزر صورتبهاه بابونه يگ يعصاره، لوگرميک
  ).۱۴( ، هفته) ۱۲

 ۶۰ روزهر ( يشده + انجام ورزش هواز يابتيگروه ورزش (د -۳
مخصوص  ليتردم يدن بر رويقه دويمتر در دق ۲۶قه با شدت يدق

   .هفته) ۱۲به مدت ، روز در هفته ۵، موش
ن ورزش يهفته تمر ۱۲ شده + يابتيگروه ورزش و بابونه (د -۴

بر  گرمميلي ۲۰۰ افت روزانه يدر به همراه ۳همانند گروه  يهواز
   .)هفته ۱۲به مدت  اه بابونهيگ يعصاره يداخل صفاق قيتزرلوگرم يک

  
  : گل بابونه يدرواتانوليه يريگروش عصاره

گرم سرگل بابونه که  ۵۰۰ه ابتدا به مقدار ين آزمون تهيدر ا 
 ييشناسا موردنا يس يدانشگاه بوعل شناساهيگتوسط کارشناس  قبالً
 ه خشکيدر سا هاگله شد. سپس يقرار گرفته شده بود ته يعلم
ل ه پودر گيپودر درآمد. بعد از ته صورتبهکسر يده و توسط ميگرد

پودر گل بابونه  يبه ظرف حاو %۸۰ک يليالکل ات ينيمقدار مع، بابونه
 ورغوطه صورتبهدر آن بابونه تمام پودر گل  کامالًاضافه شد تا 

 ک هفتهيده شد و به مدت يلم پوشيو در ظرف توسط پاراف درآمده
محلول در آب و الکل قرار  ييايميخچال جهت حل شدن مواد شيدر 

ک هفته محلول داخل ظرف صاف شد و توسط يداده شد. بعد 
 يبا دما) IKA RV10 digital- IKA-Lab. Co( يدستگاه روتار

ر يقه قرار داده شده تا پس از تبخيدور در دق ۶۰درجه و سرعت  ۵۵
 بماند. سپس عصاره يته ظرف باق ظ و چسبنده دريغل عصاره، الکل

ر هود جهت خشک شدن قرار يساعت در ز ۴۸ظ شده به مدت يغل
لو يبر ک گرمميلي۲۰۰ن ( يمقدار مع آمدهدستبهداده شد. از عصاره 

 د. يه گرديوانات تهيبه ح يداخل صفاق قيجهت تزروزن بدن) 
  

  : يورزش هواز ينيپروتکل تمر
 ل يدميترنوار  يبر رودن يهفته دو۱۲شامل  يورزش هواز

)Borjsanat Azma Co. Iran  (يمتر در دق ۲۶ با سرعت) انهروزقه 
ن شامل يدوره تمرهفته)  ۱۲به مدت  روز در هفته و ۵ ، قهيدق ۶۰

 ياست. مرحله آشناساز ت باريو تثب باراضافه، يسه مرحله آشناساز
و به  قهيدر دقمتر  ۸ تا ۵ک هفته با شدت متوسط يرنده يدربرگ
، هفته دوم تا دهم از باراضافهقه است. در مرحله يدق ۱۵تا  ۱۰مدت 

ت يدت فعالم قه بريدق ۵ ت ويشدت فعال قه بريمتر در دق ۲هر هفته 
ت يعالشدت ف يانيت بار در سه هفته پايشود. در مرحله تثبيافزوده م
ب يقه ثابت خواهد ماند. شيدق ۶۰قه به مدت يمتر در دق ۲۶برابر با 

ن يتمر يروزها يوارگردان در همه مراحل صفر درجه است. توالن
ن يسپس دو روز تمر، ک روز استراحتين يروز تمر ۳عبارت است از 

قه گرم کردن با سرعت يدق ۵ک روز استراحت. در شروع هر جلسه ي
متر در ۴قه يدق هر يشد. سپس به ازايقه انجام ميمتر در دق۱۰
سرعت هدف افزوده  دن برينوارگردان تا به رس بر سرعتقه يدق
ند سرد کردن با روند معکوس انجام يفرا هر جلسهان يدر پا د.شيم
  . )۱۵( شديم

  
  : هاداده يآورجمع

اثر  منظور، بههفته)۱۲ن (يساعت از اتمام دوره تمر ۴۸پس از 
ش يوابسته طبق برنامه از پ يرهايمتغ يرات احتمالييمستقل بر تغ

ر يو سا يخون يپارامترها يريگاندازهوانات جهت يح، شدهنييتع
 کتامين يداروبا استفاده از  ابتدا، موردمطالعه يرهايمتغ

بر  گرمميلي Alfasan, Woerden-Holland ،۵۰)(  ديدروکلرايه
 آسانسپس و  هوشيب ، يداخل صفاقق يتزر صورتبه، لوگرميک

خون  تريليليم ۵مقدار ، نهيبعد از باز کردن قفسه س .شدند يکش
در ه شد و يوانات تهيم از قلب حيمستق طوربهتوسط سرنگ و 

تا لخته شود. سپس  قرار گرفتقه يدق ۱۵تا  ۱۰ به مدت شيآزمالوله
قه به مدت يدور در دق ۴۰۰۰وژ با دور يفيدر دستگاه سانترو هانمونه

جهت  شدههيتهخون  يهاسرم .ندديوژ گرديفيسانترقه يدق ۵
د.  يشگاه ارسال گرديبه آزما موردنظر يسرم يپارامترها يريگاندازه
گاه دانش رفرنسشگاه يدر آزما يسرم يهاديپيل ليپروفا  يريگاندازه

-Bio Tek)  وتکيدر بير -زايالتوسط دستگاه  همدان  يعلوم پزشک

ELx 808 - USA )   .صورت گرفت  
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  : يآمار ليتحل
 يفيابتدا با استفاده از آمار توصن پژوهش يحاصله در ا يهاداده

 يهاآزمونها از ع نرمال دادهينان از توزياطم ي. براخالصه شدند
 يبرا نيرنوف استفاده شد. همچنياسم –کلموگراف  لک ويو -رويشاپ
 ۴تحت مطالعه ( يهاگروهن يانگيسه مياطالعات و مقا يز آماريآنال

 ک از آزمونيآمار پارامتر ياساس يهافرضشيپ يگروه) بعد از بررس
 /P≤0 يدارمعني) با سطح ANOVA( هيسوکيانس يل واريتحل

 يهاافزارنرمق از ين تحقيدر ا .استفاده شد  يتوک يبيو تست تعق 05
ها و رسم نمودار داده تحليلوتجزيه يبرا ۲۴نسخه  SPSS ياانهيرا

  د. ياستفاده گرد
  

  هاافتهي
 ،زان کلسترول خونيم يريگاندازهحاصل از  يهاداده يدر بررس

ذا و آب و غ کنندهافتيدر، شده يابتيد(ن گروه کنترل يسه بيمقا

اره گل عص کنندهافتيدر +شده  يابتيد( مار) با گروه بابونهيبدون ت
عدم وجود اختالف  گرانيب، )لوگرميبر ک گرمميلي ۲۰۰ بابونه 
گروه کنترل و  نيسه بيمقان يهمچنباشد. يم هاآنن يب دارمعني

عدم  دهنده، نشان)يانجام ورزش هواز +شده  يابتيگروه ورزش (د
ن يب ين بررسيبر ا عالوهباشد. يم هاآنن يب دارمعنيوجود اختالف 

. باشنديم دارمعنيگر فاقد اختالف يکديگروه بابونه و گروه ورزش با 
 يابتيبابونه (د +ن گروه کنترل با گروه ورزش يسه بيمقا
نشان داد که ، )يانجام ورزش هواز +عصاره گل بابونه  کنندهافتيدر
 صورتبه يعصاره گل بابونه و انجام ورزش هواز زمانهمافت يدر

کلسترول خون را نسبت به گروه کنترل  )  P> ۰۰۱/۰( يدارمعني
 +عصاره گل بابونه  زمانهمافت يدر، نيبر ا عالوه. دهديمکاهش 

) کلسترول خون را   P> ۰۱/۰( يدارمعني صورتبه يورزش هواز
  . )۱دار (نمو عصاره گل بابونه کاهش داد کنندهافتيدرنسبت به گروه 

  
  

 
 انگرير بي) . مقادn=6ستار (ينژاد و نر ييصحرا يهامورد آزمون در موش يهاگروهکلسترول خون در  يسرم  سطحسه يمقا: )۱( نمودار

ابونه نسبت به گروه ب هاگروه يداريانگر معنيبنسبت به گروه کنترل است. #  هاگروه يدارمعنيانگر ي. *ب باشنديمار يانحراف مع± ن يانگيم
  ##.  P *** ،۰۱/۰ <P> ۰۰۱/۰است. 

  

        *** 

##  
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 يسطح سرم يريگاندازهحاصل از  يهاداده يدر بررس
 ،شده يابتين گروه کنترل (ديسه بيمقا، خون گليسريدتري

 +ده ش يابتيمار) با گروه بابونه (ديآب و غذا و بدون ت کنندهافتيدر
 گرانيب، ) لوگرميبر ک گرمميلي ۲۰۰ عصاره گل بابونه  کنندهافتيدر

سه يمقان يهمچنباشد. يم هاآنن يب دارمعنيعدم وجود اختالف 
، )يانجام ورزش هواز +شده  يابتين گروه کنترل و گروه ورزش (ديب

افت يدر باشد.يم هاآنن يب دارمعنيعدم وجود اختالف  دهندهنشان
سه با گروه يدر مقا يعصاره گل بابونه و انجام ورزش هواز زمانهم

د خون فاقد يريسيگل يتر يزان سطح سرميدر م يورزش هواز

 +ن گروه کنترل با گروه ورزش يسه بيمقا بود.  يدارمعنياختالف 
انجام  +عصاره گل بابونه  کنندهافتيدر يابتيبابونه (دعصاره گل 
عصاره گل بابونه و انجام ورزش  زمانهمافت يدر، )يورزش هواز

د خون را يريسيگل ي) تر P> ۰۰۱/۰( يدارمعني صورتبه يهواز
 زمانهمافت يدر، نيبر ا عالوه نسبت به گروه کنترل کاهش داد. 
> ۰۱/۰( يدارمعني صورتبه يعصاره گل بابونه و انجام ورزش هواز

Pره گل عصا کنندهافتيدرد خون را نسبت به گروه يريسيگل ي) تر
  ). ۱بابونه کاهش داد (نمودار 

  

  
ر ي). مقادn=6ستار (يو نر نژاد ييصحرا يهامورد آزمون در موش يهاگروهخون در  گليسريدتري يزان سطح سرميسه ميمقا: )۲( نمودار

روه نسبت به گ هاگروه يداريانگر معنيبنسبت به گروه کنترل است. #  هاگروه يدارمعنيانگر ي. *بباشنديمار يانحراف مع ±ن يانگيم  انگريب
  ##.  P ** ،۰۱/۰ <P> ۰۱/۰بابونه است. 

  
ن يسه بيمقا، LDL  يسطح سرم حاصل از يهاداده يدر بررس

ار) با ميآب و غذا و بدون ت کنندهافتيدر، شده يابتيگروه کنترل (د
 ۲۰۰ عصاره گل بابونه  کنندهافتيدر +شده  يابتيگروه بابونه (د

ن يب دارمعنيعدم وجود اختالف  گرانيب، لوگرم )يبر ک گرمميلي
گروه در  خون LDL يسطح سرم سهيمقان يهمچنباشد. يم هاآن

 کنندهافتيدرو گروه  )يانجام ورزش هواز +شده  يابتيورزش (د

 يدارمعني صورتبه يعصاره گل بابونه + انجام ورزش هواز زمانهم
)۰۰۱/۰ <P   .نيبر ا عالوه) نسبت به گروه کنترل کاهش داد ،

 کنندهافتيدرخون در گروه ورزش و گروه   LDL يسطح سرم
 صورتبهنسبت به گروه بابونه  يعصاره گل بابونه + ورزش هواز

  ).  ۳) کاهش نشان داد ( نمودار   P> ۰۱/۰( يدارمعني

  

   ** 

## 
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ن يانگيم  انگريبر ي). مقادn=6ستار (ينژاد و نر ييصحرا يهامورد آزمون در موش يهاگروهخون در LDL  يزان سرميسه ميمقا: )۳( نمودار

نسبت به گروه بابونه است.  هاگروه يدارمعني انگرينسبت به گروه کنترل است. # ب هاگروه يدارمعنيانگر ي*ب .باشنديمار يانحراف مع± 
۰۰۱/۰ <P *** ،۰۱/۰ <P  .##  

  
ن يسه بيمقا، HDL يسطح سرمحاصل از  يهاداده يدر بررس

ار) با ميآب و غذا و بدون ت کنندهافتيدر، شده يابتيگروه کنترل (د
 ۲۰۰ عصاره گل بابونه  کنندهافتيدر +شده  يابتيگروه بابونه (د

شده و انجام  يابتي(د يگروه ورزش هواز، )لوگرميکبر  گرمميلي
عصاره گل بابونه + انجام ورزش  زمانهمافت يو در، )يورزش هواز

 يش نشان داد. در بررسي) افزاP>۰۱/۰( يدارمعني صورتبه يهواز
، بابونه يهاگروهخون در  HDL  يسه سطح سرميمقا آمدهعملبه

عصاره گل بابونه + انجام ورزش  زمانهمافت يو در يورزش هواز
). ۴بود (نمودار  دارمعنيگر فاقد اختالف يکديبا  يهواز

  

 
 انگرير بي) . مقادn=6ستار (ينژاد و نر ييصحرا يهامورد آزمون در موش يهاگروهخون در  HDL يزان  سرميسه ميمقا: )۴( نمودار

بونه است. نسبت به گروه با هاگروه يداريانگر معنيبنسبت به گروه کنترل است. #  هاگروه يدارمعنيانگر ي. *بباشنديمار يانحراف مع± ن يانگيم
۰۱/۰<P **  

  

** ** 
** 
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در ، خون vLDL  يسطح سرمحاصل از  يهاداده يدر بررس
 ۲۰۰ عصاره گل بابونه  کنندهافتيدر +شده  يابتيگروه بابونه (د

انجام ورزش  +شده  يابتي(د) و گروه ورزش لوگرميکبر  گرمميلي
و غذا  آب کنندهافتيدر، شده يابتيکنترل (دنسبت به گروه  )يهواز

افت يدر، نيبر ا عالوهبود.  دارمعنياختالف فاقد مار) يو بدون ت

 يدارمعني صورتبه يعصاره گل بابونه + انجام ورزش هواز زمانهم
)۰۱/۰ <Pي)  سطح سرم vLDL  خون را نسبت به گروه کنترل و

ن سطح يعصاره گل بابونه کاهش داد. همچن کنندهافتيدرگروه 
با  يبابونه و ورزش هواز يهاگروهن يخون در ب vLDL يسرم

  ). ۵بود (نمودار  دارمعنيگر فاقد اختالف يکدي

 انگرير بي. مقاد n=6ستار (ينژاد و نر ييصحرا يهامورد آزمون در موش يهاگروهخون در  vLDL يزان  سرميسه ميمقا: )۵( نمودار

ابونه نسبت به گروه ب هاگروه يداريانگر معنيبنسبت به گروه کنترل است. #  هاگروه يدارمعنيانگر ي*ب.  باشنديمار يانحراف مع± ن يانگيم
  ##.  P ** ،۰۱/۰ <P>۰۱/۰است. 

  
خون  يگلوکز ناشتا يسطح سرمحاصل از  يهاداده يدر بررس

(FBS) ،عصاره گل  کنندهافتيدر +شده  يابتيگروه بابونه (د در
ده ش يابتي(د يگروه ورزش هواز، لوگرم)يبر ک گرمميلي ۲۰۰ بابونه

عصاره گل  زمانهم يکنندهافتيدرو گروه ) يانجام ورزش هواز +
 صورتبهنسبت به گروه کنترل  يبابونه + انجام ورزش هواز

سطح سه ين مقايبر ا عالوه) کاهش داد.  P> ۰۰۱/۰( يدارمعني
 و يورزش هواز يهاگروهگروه بابونه با خون  يگلوکز ناشتا يسرم

 يعصاره گل بابونه + انجام ورزش هواز زمانهم کنندهافتيدرگروه 
  . )۶(نمودار  را نشان نداد يدارمعنياختالف  گونههيچگر يدکيبا 

  
ن يانگيم انگرير بي). مقادn=6ستار (ينژاد و نر ييصحرا يهامورد آزمون در موش يهاگروهخون در  FBS يزان  سرميسه ميمقا: )۶( نمودار

  *** P> ۰۰۱/۰  نسبت به گروه کنترل است.  هاگروه يدارمعنيانگر ي. *بباشنديمار يانحراف مع± 
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  بحث
 يهازمانش از ير بيمزمن که در دهه اخ يمارهاياز ب يکي

کشورها قرار گرفته سندروم  ين بهداشتيمسئول موردتوجهگذشته 
کاهش ، ياز چاق يامجموعهک يک است. سندروم متابوليمتابول

 باال و يکاهش کلسترول با چگال، خون يپرفشار، زتحمل گلوک
 جهيدرنتک يسندروم متابول .)۱۶( سرم است گليسريدتري شيافزا

 اهيچربو  هادراتيکربوهسم يوجود عدم تعادل گسترده در متابول
 ،يتحرکيب، يسندروم چاقن ياجاد يدر ا مؤثرعوامل  .شوديمجاد يا

 يکيولوژيزيرات فييتغ .)۱۷( باشديمک يژنتعوامل ش سن و يافزا
ه ب ب بدنير در ترکييش سن مانند تغيافزا يعيهمراه با روند طب

و کاهش  يتحرککم يو تجمع چرب يشکل کاهش توده بدون چرب
چون  يطيو شرا يجنس يهاهورمونر در ييتغ، يمانسج يمادگآ
ن و يانسول يدر بروز اختالالت عملکرد مؤثراز عوامل  يائسگي

 يوقت، ينه پژوهشيشيچند پ بر اساس .)۱۸( ک استيسندروم متابول
کاهش وزن در نظر گرفته  يامداخلهاز برنامه  يبخش يت بدنيفعال

کاهش مقاومت به  دارمعنيرات ييبا تغ، هش اندک وزن بدنکا، شود
ک يدر   .)۱۹( همراه است يياحشا ين و توده بافت چربيانسول

هفته  ۸که  داده شدسالم نشان  ييصحرا يهاموش يمطالعه بر رو
 يياحشا يچرب، در وزن بدن يدارمعنيباعث کاهش  ين هوازيتمر

 انددادهشواهد نشان  .)۲۰( شوديمن يت به انسوليو بهبود حساس
، گلوکوز خون، وزن بدن، نيح انسولسط، فشارخونش در يافزا

 جهيدرنت هاگليسريدترير يکلسترول و ذخا، نيمقاومت به انسول
که  دهديمنشان  يامطالعهج ينتا .ابندييمکاهش  ين هوازيتمر
ن موجب ان خويع جريه و تسريسم پايمتابولش يبا افزا يت بدنيفعال

 ۸۷با مرور که  يدر پژوهش .)۲۱( شوديمخون  يديپيل رخمينبهبود 
 تيبدون محدود ين هوازيکه تمر ديگردشنهاد يپانجام شد  مقاله
 ييحشاا يچربد و کاهش يپيل ليموجب کنترل پروفا يافتيدر يکالر

 ينات هوازيتمر .)۲۲( شوديمک يو کاهش عالئم سندروم متابول
مرتبط با  يهايماريبو  يدر برابر چاق يير دارويغ يک راهکار قوي

 وزناضافه يرا در افراد دارا فشارخون، کاهش وزن .)۲۳( است يچاق
اهش ک خون ير مبتال به پرفشاريافراد غ خون و يو مبتال به پرفشار

 LDLکلسترول کل سرم و  ، هاگليسريد، تريبر آن عالوه. دهديم
 يينارسا). ۲۴(دهديمش يرا افزاخون  HDLسرم را کاهش داده و 

خون همراه هستند و  يهايچرب يعيرطبيغخون با سطوح  يچرب
و  ليسريدگ، ترين کم چگاليپوپروتئيل، ش کلسترول تاميشامل افزا

 ندهجادکنيان پرچگال است. عامل عمده يپوپروتئيا کاهش سطوح لي
مقاومت ش يافزاخون و  HDLا کاهش يو  گليسريدتري شيافزا

ت جذب يظرف، نيط مقاومت انسوليدر شرا).  ۲۵( است ينيانسول
، ابدييمکاهش  يچرب يهاسلولتوسط ، چرب آزاد يدهاياس

و جذب  يچرب يهاسلولرب آزاد از چ يدهايترشح اس کهحاليدر
 ود کبدت محديبا توجه به ظرف نيبنابرا. ابدييمش يبه کبد افزا هاآن

 صورتبه هاآنبخش عمده ، چرب آزاد يدهايدر سوزاندن اس
شود.  يمنجرم کبد چربکه به  شونديمره يذخ گليسريدتري

 شيافزاز ممکن است به يش سطوح گلوکوز پالسما نيافزا، عالوهبه
ش يسبب افزا توانديمن امر يا .منجر شوددر کبد  گليسريدتري

vLDL ن يپوپروتئيو آپولB ياديار زيشواهد بس .)۲۶(شود  يسرم 
و  يهواز يش آمادگيمنظم با افزا يت بدنيکه فعال کننديمشنهاد يپ

بر سندروم  بهبوددهندهاثرات ، يو قدرت عضالن يعروق يقلب
منجربه بهبود مقاومت  يهواز. ورزش )۲۷( کنديمک اعمال يمتابول

ت يفعال، GLUT-4مقدار  يت بدنين فعاليهمچن .شوديمن يبه انسول
و تراکم  ييرگ زا، ييايتوکندريم يهاميآنزت يفعال، کوژن سنتتازيگل
 هشت تأثير عنوان با يامطالعه . دردهديمش يرا افزا ييايتوکندريم

 ائسهيزنان  يرو بر کيمتابول سندرم يهاشاخص بر يروادهيپ هفته

 دارمعني کاهش باعث يورزش تيفعال هفته هشت که شد گزارش

 دارمعني شيو افزا کمر دور، گلوکز، TG ،TC ،LDL-C سطوح

HDL-C آزمونپيش به نسبت يتجرب گروه يهاآزمودني در 

 نيتمر مداخله هفته شش دنبال به  يامطالعهدر  .)۲۸( گردديم
 ييهاوزن ن در يدارمعني کاهش، يکالرکم ييغذا ميرژ و يهواز

 نيپوپروتئيل، ديريسيگل يتر، تام کلسترول، يچرب درصد، بدن توده
 و يفشارخون سرخرگ نيانگيم، نيانسول به مقاومت، چگال کم
 يمصرف ژنياکس و چگال پر نيپوپروتئيل در يدارمعني شيافزا

ماهه بر  ۶ ينيک دوره تمرياثرات  يقيدر تحق .)۲۹( ديمشاهده گرد
ه ان دادنش و ين زنان را بررسيپوپروتئيو ل يرات چربييزان تغيم يرو

ر يين نسبت به گروه کنترل تغيک دوره تمريپس از  vLDLکه  شد
 رير مقادييتغ .افته استيکاهش  LDL ينکرده است ول يدارمعني

vLDL ندارد. اما مقدار  خوانيهمق حاضر يبا تحقق فوق يتحقLDL 
است که برنامه  يدر حال خوانيهمن ين مطالعه هم سو است. ايبا ا
ن يا در شدهانجام ينيبا برنامه تمر کامالً ادشدهيق يتحق ينيتمر

صورت هفته  ۱۲ن پژوهش حاضر يتمر يعنيمتفاوت بود.  يبررس
در  ).۳۰( ده استيطول کشماهه  ۶ مورداشارهق يتحق يولگرفت 

 هشدارائهقات يو تحقن پژوهش يدر ا آمدهدستبهج يارتباط با نتا
 يبه موضوعات بتوانرا  هاآندر  خوانيهما عدم ي خوانيهمل يد دليشا

چرخه ، هاهورمون يترشح بعض، ينيل نوع برنامه تمرياز قب
ه قبل ينوع تغذبات بدن اشاره کرد. ير ترکيو سا هيتغذ، يداريوبخواب

ژوهش در پ .گذار باشدتأثيرتواند عامل يز مين يت ورزشياز انجام فعال
 کاهشمشخص شد که  موردنظر يپس از محاسبه پارامترها، حاضر
ن يهفته تمر ۱۲پس از  سرم vLDLو LDLدر سطوح  يدارمعني
 جهين نتيوجود دارد. انسبت به گروه کنترل  هاگروهان يم، يهواز
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، ۳۱( باشديمن يمحقق يتوسط برخ گرفتهانجامقات يتحقهمسو با 
کلسترول پس و  HDLر يکه مقاد ديگردگزارش   يقيدر تحق ).۳۲

 يگاريرسيمرد جوان سالم و غ ۲۸در  تونيزروغناز دو هفته مصرف 
نشان داده شد که  يدر پژوهش  ).۳۳( دا نکرديپ يدارمعنير ييتغ

سرول و يل گليآس يزان تريم گردانآفتابو روغن  تونيزروغن
ر دو ن پارامترها را با هيا يت بدنيتر است و فعالنييپاام کلسترول ت

 ده که انجامين عقياز ا قج مطالعه فويدهد. نتايکاهش م ييم غذايرژ
زان يکاهش م يروش مطلوب برا تونيزروغنمصرف  ورزش و

 ).۳۴( کنديت ميحما، باشديمام سرول و کلسترول تيل گليآسيتر
کوچک  يهاموش يبر رو شدهانجامگر در دو پژوهش يد ياز سو
 درون يو چربزه شدن گلوکز يمتابول، ييصحرا يهاو موش يخانگ
ده يبابونه دگل عصاره استفاده از گوناگون و کبد در اثر  يهابافت

 بابونه را به عصاره گل يولوژيزيتوان عملکرد فيلذا م .شده است
 يرهعصا کهيطوربهز نسبت داد. يبابونه ن يعملکرد و اثرات هورمون

نام  به يااسانس و ماده ياه داراين گيا يهاتوليکاپ ويژهبهبابونه و 
ن يکارين ماتريو همچن g و b يهاترپن يآزولن و سزکوئ

Matricarine)يهاتوانند در موشيبات مين ترکيباشد. اي) م 
ن يتازون شوند و از ايتروگل يهارندهيزان گيش ميباعث افزا ييصحرا

 ندينمافا يا يو چرب نيق نقش خود را در کنترل مقاومت به انسوليطر
بر  تونيزروغن تأثيرقات انجام گرفته در مورد يتحق. )۳۵(

م سرشار از ي(رژ ياترانهيم مديرژ خون در يچرب يهاشاخص
 دهد.يرا کاهش م يو عروق يقلب يهايماريبکر) خطر ب تونيزروغن

در روز  گرمميلي ۲۵به مقدار  تونيزروغنهفته مصرف  ۵پس از 
و کلسترول به وجود  HDLدر مقدار  يش خطيتوسط مردان افزا

ر و ياثرات س يابيهدف آن ارزکه  يامطالعهدر . )۳۶( ديآيم
 تأثيرز يسرم سگ و ن يديپيل يهاليرات پروفايين بر تغيآتورواستات

دو  ر هرين و سيکه آتورواستات ه شدروند درمان بود نشان داد برزمان
ن يآتورواستاتاما ، دارندرا ها در سگ يچرب دهندهکاهشت يفعال

ن پژوهش يج حاصل از ايبا توجه به نتا .)۳۷( ر استياز س مؤثرتر
 ييتنهابه بعضاً يهواز يهاورزشن اذعان داشت که يچن توانيم

مضر خون نداشته  يهايچرببر کاهش  يمطلوب تأثيرممکن است 
نشان ز ينرا  ين عملينکه استفاده از عصاره گل بابونه چنيباشد. کما ا

و  مؤثرار يبس ياثربخشن دو موجب يا توأمان. اما استفاده داد
 ييصحرا يهاموشسرم در خون  يهايچربدر کاهش  توجهقابل

بات يوجود انواع ترکبا توجه به  ابت باشد.يد يماريمورد ابتال به ب
و  نيکومار، يديفالونوئ، يفنلمواد انواع  ازجملهمختلف  ييايميش

 يروندهادر گر يد ناشناخته رگذاريتأثعوامل ر يسان يهمچن
ده است تا يموجب گرد، ياهيگ يهاعصارهدر  هايچرب وسازسوخت

شتر شود. يب يياهان داروين نوع گيدر مصرف ا يکرد مناسبيرو
و  يياهان دارويگ يهاعصاره زمانهم يهااستفادهنکه يسرانجام ا

مضر  يهايچربدر کاهش  يتوجهقابلار ياثرات بس توانديمورزش 
و  يبودن عوارض جانب خطرکم ليبه دل، بر آن عالوهسما بگذارد. پال

در  يياهان داروياز گ توانيممصرف آن  يهانهيهز نشد ترارزان
 دمنبهره ياستهيشابه نحو  يبا انجام حرکات ورزش توأماستفاده 

 يق مشکالت متعددين تحقيدر زمان انجام ا که يآنجائاز  د.يگرد
، يخون يگر از پارامتريد يانجام برخ يکمبود اعتبارات مال ازجمله

 نهمتأسفار موارد يو سا يکبد يهاميآنز يريگاندازهها و نيتوکيس
 يهاتيمحدودبر آن  عالوهد. يشات گرديل آزمايمانع ادامه کار و تکم

 ناتيشتر زمان تمريش بيدر جهت افزا يو عدم فرصت کاف يزمان
ر شتيش بيآزما يهاگروهش يعدم امکان افزا ش ويوانات مورد آزمايح

تورش مواجه  يهاتيمحدودن پروژه با يد که انجام ايموجب گرد
هاد شنين پژوهش پيار ارزنده ايج بسينظر به نتا، حالنيبااگردد. 

 يخون يپارامترها يليشات تکميادامه پروژه با انجام آزما گردديم
 يهاميزآن، ن توتاليپروتئ، نيآلبوم، يد بافت و سرميل دآلدهي(مالون
کل) صورت گرفته تا با  ياکسيدانآنتيت يظرف يو بررس يکبد
ا ي و يريشگيراهکار پ عنوانبهرا  يترمناسبج روش يل نتايتکم

  کشور ارائه نمود. يبه جامعه پزشکل اختالالت ين قبيدر ا يدرمان
   

  گيرينتيجه
 و يهواز يورزشنات يج حاصل از پژوهش نشان داد که تمرينتا

 طوربه ن روشيا يهردواز  يبيهم استفاده عصاره بابونه و هم ترک
که  ،پالسما يهايچرب سطحشتر يبگر باعث کاهش يکديبا  زمانهم
. شوديم يعروق يستم قلبيبر س مؤثر يسک فاکتورهاير عنوانبه

ش ين راستا افزايدر ا HDLمانند  يديمف ين فاکتورهايبر ا عالوه
 يبر کاهش خطر ابتال به اختالالت عروق يافته که کمک مهمي
 يهاعصارها استفاده از يو  يورزش يهاتيلذا انجام فعال .ندينمايم
 احتماالً. باشديمبرخوردار  يزيناچ ياثربخشاز  ييتنهابه ياهيگ

 يروندها يا بکار اندازيجاد و يبدن موجب ا يکيزيف يهاتيفعال
ن يا توأماده شتر استفيب تأثيرشده که سبب  يسلولدرون ييايميوشيب

   . گردديم باهمدو روش 
  

  ر و تشکريتقد
د ارش يکارشناس نامهانيپاکه حاصل ، ن مقالهيسندگان اينو

معاونت محترم  يمالت ينا بوده و با حمايس يمصوب دانشگاه بوعل
ص يتخص يپژوهش گرانتنا و در غالب يس يدانشگاه بوعل يپژوهش

ر و يتقدکه کمال  داننديمبر خود فرض ، ديرس به انجام است افتهي
نا به خاطر يس ين محترم دانشگاه بوعلياز مسئولرا خود تشکر 
  به عمل آورند.  شانيهاکمک
  

  : سندگانيسهم نو
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 بر اساس يسندگياستاندارد نو يارهايسندگان معينو يتمام
  ودند.را دارا ب يناشران مجالت پزشک الملليبينته يشنهادات کميپ

  

  : تضاد منافع
 هک ندينمايمح ين مقاله تصريسندگان ايله نوين وسيبد

  در خصوص پژوهش حاضر وجود ندارد. يتضاد منافع گونههيچ
  

References:  
1- Kucukatay V, Agaer A, Gumuslu S, and et al. Effect of 

sulfur dioxide on active and passive avoidance in 

experimental diabetes mellitus: relation to oxidant 

stress and antioxidant enzymes. Int J Neurosci 2007; 

117(8): 1091-107. 

2- Artola A, Kamal A, Ramakers GM. Diabetes mellitus 

concomitantly facilitates the induction of long‐term 

depression and inhibits that of long‐term 

potentiation in hippocampus. Eur J Neurosci 2005; 

22(1): 169-78. 

3- Wändell PE. Quality of life of patients with diabetes 

mellitus an overview of research in primary health 

care in the Nordic countries. Scand J Prim Health 

Care 2005; 23(2): 68-74. 

4-Kasper DL, Braunwald E, Hauser S. Harrison’s 

principle of internal medicine. New York: McGraw-

Hill; 2015;19: 2399-430. 

5. Patel DK, Prasad SK, Kumar R, Hemalatha S. An 

overview on antidiabetic medicinal plants having 

insulin mimetic property. Asian Pac J Trop Biomed 

2012;2(4):320–30. 

6. Pandeya KB, Tripathi IP, Mishra MK, Dwivedi N, 

Pardhi Y, Kamal A, et al. A critical review on 

traditional herbal drugs: an emerging alterative drug 

for diabetes. Int J Org Chem 2013;3(1): 1-22. 

7. Ronald JS, Glen PK, David HW, Carmen S, Russell 

DW. Exercise and Type 2 Diabetes. Diabetes Care 

2010; 33(12): 147–67. 

8. Mirfeizi M, Mehdizadeh Tourzani Z, Mirfeizi SZ, 

Asghari Jafarabadi M, Hamidreza Rezvani H, et al. 

Effects of cinnamon on controlling blood glucose 

and lipids in patients with type II diabetes mellitus: 

A double blind, randomized clinical trial. Med J 

Mashhad Univ Med Sci 2014; 57( 3): 533-41. 

9. Cemek M, Kağa S, Simşek N, Büyükokuroğlu ME, 

Konuk M. Antihyperglycemic and antioxidative 

potential of Matricaria chamomilla L. in 

streptozotocin-induced diabetic rats. J Nat Med 

2008; 62(3): 284-93. 

10. Yousefipoor P, Tadibi V, Behpoor N, Delbari A, 

Sayad Rashidi S. Effects of aerobic exercise on 

glucose control and cardiovascular risk factor in 

type 2 diabetes patients. Med J Mashhad Univ Med 

Sci 2015; 57(9): 976-84. 

11. Pascual-Morena C, Martínez-Vizcaíno V, Álvarez-

Bueno C, Pozuelo-Carrascosa DP, Notario-Pacheco 

B, Saz-Lara A, et al. Exercise vs metformin for 

gestational diabetes mellitus: Protocol for a network 

meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2019; 98(25): 

e16038.  

12. Singh O, Khanam Z, Misra N, Srivastava MK. 

Chamomile (Matricaria chamomilla L.): an 

overview. Pharmacognosy reviews 2011; 5(9), 82-

95. 

13. Tayebeh Moharerizadeh, Naser Mirazi. 

Antinociceptive effect of heracleum persicum Leaf 

hydroethanolic extract in diabetic male mice. J 

Tabriz Univ Med Sci 2017; 39(5): 57-64. 

14. Mustafa Cemek M , Ezgi Yilmaz E , Büyükokuroğlu 

ME. Protective effect of Matricaria chamomilla on 

ethanolinduced acute gastric mucosal injury in rats. 

Pharmaceutical Biology 2010; 48(7): 757–63.  

15- Ghanbari-Niaki A. Treadmill exercise training 

enhances ATP-binding cassette protein-A1 

(ABCA1) expression in male rats’ heart and 

gastrocnemius muscles. Int J Endocrinol Metab 

2010: 8(4), 206-10. 

16-Lim S, Kim JH, Yoon JW, Kang SM, Choi SH, Park 

YJ, et al. Sarcopenic obesity: prevalence and 

association with metabolic syndrome in the Korean 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            10 / 13

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-4835-fa.html


 و همکارانناصر ميرازی   ... آن زمانهمو استفاده ) L Matricaria chamomilla.گل بابونه ( يدرواتانوليعصاره هاثر مطالعه 
 

682  

Longitudinal Study on Health and Aging 

(KLoSHA), Diabetes care 2010; 33(7): 1652-4. 

17-Neacsu M, Fyfe C, Horgan G, Johnstone AM. 

Appetite control and biomarkers of satiety with 

vegetarian (soy) and meat-based high-protein diets 

for weight loss in obese men: a randomized 

crossover trial. Am J Clin Nutr 2014; 100(2): 548-

58. 

18-Ervin RB. Prevalence of metabolic syndrome among 

adults 20 years of age and over, by sex, age, race and 

ethnicity, and body mass index. United States. 

National health statistics reports 2009; 13(1): 1-8. 

19-Gallagher D, Heshka S, Kelley DE, Thornton J, Boxt 

L, Pi-Sunyer FX, et al. Changes in adipose tissue 

depots and metabolic markers following a 1-year 

diet and exercise intervention in overweight and 

obese patients with type 2 diabete. Diabetes Care 

2014; 37(12): 3325-32. 

20-Zoth N, Weigt C, Zengin S, Selder O, Selke N, 

Kalicinski M, et al., Metabolic effects of estrogen 

substitution in combination with targeted exercise 

training on the therapy of obesity in ovariectomized 

Wistar rats. J Steroid Biochem Mol Biol 2012; 

130(1): 64-72. 

21-Pattyn N, Cornelissen VA, Eshghi SRT, Vanhees L. 

The effect of exercise on the cardiovascular risk 

factors constituting the metabolic syndrome. Sports 

Med 2013; 43(2): 121-33. 

22-Vissers D, Hens W, Taeymans J, Baeyens JP, 

Poortmans J, Van Gaal L. The effect of exercise on 

visceral adipose tissue in overweight adults: a 

systematic review and meta-analysis. PloS one 

2013; 8(2): e56415. 

23-Lakka TA, Laaksonen DE. Physical activity in 

prevention and treatment of the metabolic 

syndrome. Appl Physiol Nutr Me 2013; 32(1): 76-

88. 

24-Azizi F, Salehi P, Etemadi A, Zahedi-Asl S. 

Prevalence of metabolic syndrome in an urban 

population: Tehran Lipid and Glucose Study. 

Diabetes Res Clin Pr 2003; 61(1): 29-37. 

25-Prasad H, Ryan DA, Celzo MF, Stapleton D. 

Metabolic syndrome: Definition and therapeutic 

implications. Postgraduate Med 2012;124(1): 21-30. 

26-Bahadoran Z, Mirmiran P, Mirzaee S, Delshad H, 

Azizi F. The effect of consumption of unhealthy 

snacks on dietand the risk of metabolic syndrome in 

adults: Tehran lipid and glucose study. J Kerman 

Univ Med Sci 2014; 21(6): 485-97. 

27-Janssen I, LeBlanc AG. Systematic review of the 

health benefits of physical activity and fitness in 

school-aged children and youth, International J 

Behav Nutr Physical Activity 2010; 7(40): 1-16. 

28-Salesi M, Rabiee SZ, Shikhani-Shahin H, Sadegipour 

H. Effect of a walking program on metabolic 

syndrome indexes in non-athlete menopausal 

women during 8 weeks. J Babol Univ Med Sci 2014; 

16(10); 68-74. 

29-Rahimian Mashhad Z, Attarzade Hoseyni SR. The 

effect of aerobic training and diet on cardiovascular 

risk factors and blood pressure in overweight and 

obese women with hypertension. Iran J Endocrinol 

Metab 2010; 12(4): 376-84. 

30-Grund AB, Dilba K, Forberger H, Krause M, Siewers 

H. Relationships between physical activity, physical 

fitness, muscle strength and nutritional state in 5-to 

11-year-old children. Eur J Appl Physiol 2000; 

82(5-6): 425-38. 

31-Lira FS, Yamashita AS, Uchida MC, Zanchi NE, 

Gualano B.et al. Low and moderate, rather than high 

intensity strength exercise induces benefit regarding 

plasma lipid profile. Diabetol Metab Syndr 2010;2: 

31. 

32-Kodama S, Tanaka SH, Saito K, Shu M, Sone Y, 

Onitake F. et al. Effect of Aerobic Exercise Training 

on Serum Levels of High-Density Lipoprotein 

Cholesterol. Arch Intern Med 2007;167: 999-1008. 

33-Wagner KH, Tomasch R, Elmadfa I. Impact of diets 

containing corn oil or olive/sunflower oil mixture on 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            11 / 13

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-4835-fa.html


 ۱۳۹۸ ذرآ، ۹، شماره ۳۰دوره   اروميه مجله پزشکي
  

683  

the human plasma and lipoprotein lipid metabolism. 

Eur J Nutr 2001; 40(4): 161-7. 

34- Quiles JL, Huertas JR, Ochoa JJ, Battino M, Mataix 

J, Manas M. Dietary fat (virgin olive oil or 

sunflower oil) and physical training interactions on 

blood lipids in the rat. Nutrition 2003; 19(4), 363-8. 

35-Monikh K, Kashef M, Azad A, Ghasemnian A. Effects 

of 6 weeks resistance training on body composition, 

serum leptin and muscle strength in non-athletic 

men. Horizon Med Sci 2015; 21(2), 135-40. 

36- Covas MI, Nyyssönen K, Poulsen HE, Kaikkonen J, 

Zunft HJ, Kiesewetter et al. The effect of 

polyphenols in olive oil on heart disease risk factors: 

a randomized trial. Annals Internal Med 

2006;145(5): 333-41. 

37- Mosallanejad B, Avizeh R, Razi Jalali M, Jahanmardi 

A. Comparative evaluation of garlic and atorvastatin 

effects on lipid profiles changes in dog. Iran 

Veterinary J 2016;12(2): 94-103. 

  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            12 / 13

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-4835-fa.html


 Urmia Medical Journal, Vol. 30(9), December 2019 
 

684  

Original Article 
 

THE EFFECT OF CHAMOMILE EXTRACT (MATRICARIA 
CHAMOMILLA L.) AND THE CONCOMITANT USE OF AEROBIC 

EXERCISE ON SERUM LIPIDS PROFILE IN TYPE 1 DIABETIC 
MALE RATS 

 
Naser Mirazi1*, Sareh Bayat2, Ali Heydarian Pour3, Zahra Izadi4 

 
Received: 04 Aug, 2019; Accepted: 23 Oct, 2019 

Abstract 
Background & Aims: Exercise is effective in lowering serum glucose and lipids in diabetic patients. 
The Matricaria chamomilla L. flower’s extract (MFE) reduces serum lipids. The aim of this 
experimental study is to investigate the concomitant effects of aerobic exercise and MFE in reducing 
serum lipid levels in male diabetic rats.  
Materials & Methods: In this experimental study, 24 male Wistar rats (200±20gr) were divided into 4 
groups (n=6) randomly: control (diabetic without treatment and training), MFE (diabetic treated with 
MFE), aerobic training (diabetic and training), and MFE + aerobic training (diabetic treated with MFE 
+ aerobic training). The aerobic training was scheduled as jogging on a treadmill for 12 weeks (5 days 
per week, 60 min/ day, 26 meters/min.). The diabetic rats received streptozotocin (65mg/kg,ip).  
Results: The serum cholesterol level increased significantly compared with MFE, aerobic training, and 
MFE + aerobic training groups (P<0.001). The triglyceride serum level of MFE, aerobic training and 
concomitant MFE and aerobic training groups decreased significantly compared with the control group 
(P<0.01). LDL in MFE, aerobic training, and concomitant MFE + aerobic training groups decreased 
significantly compared with control group (P<0.001). HDL serum level in MFE, aerobic training, and 
concomitant MFE + aerobic training groups increased significantly compared with the control group 
(P<0.01).   
Conclusion: The concomitant use of MFE + aerobic training is more effective in decreasing harmful 
serum lipids in diabetic male rats.  
Keywords: aerobic training, Matricaria chamomilla, lipid profile, diabetes, rat 
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