
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

  فعالیت جلسه یک پس از (ALPو  AST ،ALT) عصاره بابونه بر شاخص های آسیب کبدی مصرف تاثیر

 اکسنتریک عضالنی

 
 3حسن متین همایی، ، 2علیآذربایجانی، محمد، 1جوادیان، امان

 
استادیار  -3، دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز -2، فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزکارشناس ارشد  -1

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

 

همچنین فشار اکسیداتیو ناشی از  .(1بر اثر فعالیت عناصر ایمنی مانند نوتروفیلها بعد از ورزش، رادیکال آزاد تولید میشود ): مقدمه

(. از جمله گیاهانی که دارای خواص آنتی اکسیدانی، ضد 2تمرینات ورزشی موجب آسیب اندام داخلی بدن از جمله کبد میشود )

از  (. با توجه به مطالعات اندک درباره تاثیر بابونه بر شاخصهای آسیب کبدی پس3التهابی و تقویت ایمنی می باشد، بابونه است )

 فعالیت اکسنتریک ، پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می پردازد. 

( به  1211و دارونما دوز  1211، ایبوپروفن دوز 411، بابونه دوز 1011نفره : بابونه دوز 7گروه  4نفر زن غیرورزشکار ): شناسیروش

تکراری به صورت اکسنتریک را انجام  15 ست 5روز به مصرف مکمل پرداختند و سپس حرکت پشت پا دستگاه با تعداد  14مدت 

( در سطح 0*4ساعت بعد از اجرا نمونه گیری صورت گرفت. از تحلیل واریانس مختلط ) 72، 44، 24،  4دادند. از آزمودنی ها قبل و 

 برای بررسی نتایج استفاده شد. p=0.05معنی داری 

 دار غلظتکاهش معنی موجب روز 14 مدت به بابونه سرگل رم عصارهگ میلی 411و 1011 روزانه نتایج نشان داد که مصرف: هایافته

اما در بقیه موارد . (P<0.005)در مرحله بعد از مصرف شد آنزیمهای آلکاالین فسفاتاز، آالنین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز

 (.P<0.005دار نبود )ساعت بعد از تمرین با وجود کاهش سطوح آنزیم ها، این کاهش معنی  24بویژه 

و کپسول ایبوپروفن در حالت عادی ) بدون فشار خارجی( دارای اثرات  اگر چه مصرف بابونه پژوهش حاضر نشان داد: گیرینتیجه

حفاظت کبدی میباشد اما بعد از انجام تمرینات سنگین ورزشی تاثیر معنی داری بر سطوح آنزیم های کبدی ندارد . با این حال نیاز به 

 تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری به نظر می رسد.
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