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 مقدمه

دارچهي    .امروزه درمان سنتي ديابت با استفاده از برخي گياهان يا عصاره هاي گياهي در سراسرجهان مورد توجه قرار گرفتهه اسهت  

از قديمي تري  گياهان دارويهي اسهت كهه در     باشد واز گونه لوراسه مي درخت آسيايي بنام سيناموم ژيالنكيومخوراكي از ساقه يك 

تحقيقاتي كه به تازگي برروي دارچي  صورت گرفته است توانايي آن را در كاهش قنهد خهون تقويهت     .درمان ديابت موثر بوده است

 ههاي خهون  قند و متابوليسم چربي كنترل و درمان در تنهايي داروها به و ييغذا رژيم كه دارند عقيده متخصصان (.1)بخشيده است

 .شهود  اضهافه  افهراد  دسهته از  ايه   ي روزانهه  برنامهه  بهه  بايد نيز ورزشي و بدني هاي فعاليت انجام نيستند بلكه ديابتي كافي بيماران

اند به هموستاز گلوكز از خود نشان داده انسوليني و اند كه تمرينات هوازي اثرات مثبت زيادي را روي حساسيتتحقيقات نشان داده

در بيماران ديابتي مبهتال بهه اخهتالل در     درصد 33طوريكه اي  تمرينات بدون تغيير در تركيب بدن، حساسيت انسوليني را بيش از 

ههاي خهوني مهورد    صدر تحقيقات مختلف اثر دزهاي مصرفي متفاوتي از دارچي  بر برخهي شهاخ   (.2)بخشدتحمل گلوكز بهبود مي

-همچني  تهاثير فعاليهت   با توجه به اثردارچي  واند. لذا بررسي قرار گرفته است كه محققي  در اي  زمينه به نتيجه يكساني نرسيده

تحقيقهات بسهيار محهدودي    باتوجه به اينكه در زمينه تاثير اي  دو عامل بر ايه  بيمهاران در ايهران     هاي ورزشي بر بيماران ديابتي و

گهرم   6و  3با دزههاي  مصرف دارچي   است اي  سؤال براي محققي  مطرح بوده است كه آيا بي  تمرينات ورزشي و ت پذيرفتهصور

  ارتباطي وجود دارد؟ نوروپاتي بيماران ديابتيليپوپروتييني شاخص هاي  ودر روز 

 شناسیروش

ديابتي مراجعه  زنانجامعه آماري در اي  تحقيق باشد. مي طرح سه گروه تجربي و يك گروه كنترل از نوع نيمه تجربي بااي  تحقيق 

 0به طور تصهادفي بهه    . سپسشدندنفر بطور داوطلبانه انتخاب  03تعداد  كه ،شهر تهران بودندبهداشتي واحد ديابت مركز كننده به 

لسه به انجام تمرينات ههوازي بهه   ج 3 هر هفته هفته و 8آزمودني ها به مدت  گروه اول )تمري  هوازي(: :شدند نفري تقسيم13گروه

 پرداختنهد. درصدحداكثر ضربان قلب مهي  63با  و دقيقه در جلسات پاياني تمري ( 03دقيقه در جلسه اول تا  30)از  دقيقه03مدت 

ايه   دارچي +تمري  ههوازي(:  گرم  3گروه دوم). يق ضربان سنج)مارک پوالر ساخت كشور فنالند( كنترل شدرشدت تمري  هم از ط

دارچي +تمهري   گهرم   6)گرم دارچي  مصرف مهي كردنهد. گهروه سهوم:      3وه عالوه بر انجام تمري  هوازي مانند گروه اول، روزانه گر

 )كنتهرل(:  چههارم گهروه  كردنهد.  گرم دارچهي  مصهرف مهي    6اي  گروه عالوه بر انجام تمري  هوازي مانند گروه اول، روزانه  هوازي(:

دو روز قبهل از شهروع    نداشهتند. در طول انجام تحقيق نيز فعاليت ورزشهي   و نكردهمكملي مصرف اي  گروه  هيچگونه  يهاآزمودني

ساعت ناشتايي شبانه گرفتهه شهد. پهس از سهپري شهدن       12خون در حالت نشسته و در وضعيت استراحت و پس از  cc 0تمرينات 
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انهدازه  خونگيري به عمل آمد. همانند مرحله اول ساعت از آخري  جلسه تمريني  08هفته( و پس از گذشت  8مدت زمان تمرينات )

   تحليل شدند. تجزيه و 16ويرايش  spss داده هاي حاصل با استفاده از نرم افزارانجام گرفت.  مخصوصگيري ها با استفاده از كيت 

 

 هایافته

 هاویژگی های بیوشیمیایی و نتایج آزمون تی وابسته در گروه .1جدول 
 *t Pمقدار  پس آزمون آزمون پیش گروهها متغییرها

HDL 

 332/3 0/ 0 01 ±  0/6 2/00  ± 8/0 تمري  هوازي

 331/3 8/0 9/09 ± 0/0 7/01 ± 2/0 گرم دارچي  3تمري  هوازي+ 

 331/3 2/13 9/02 ± 9/0 7/39 ± 9/0 گرم دارچي  6تمري  هوازي+ 

LDL 

 331/3 8/0 9/133 ± 8/19 7/103 ± 0/23 تمري  هوازي

 331/3 3/0 8/136 ± 0/13 7/109 ± 2/26 گرم دارچي  3تمري  هوازي+ 

 331/3 8/13 9/98 ± 7/13 7/160 ± 2/10 گرم دارچي  6تمري  هوازي+ 

TC 

 339/3 2/3 9/191 ± 2/03 7/230 ± 1/39 تمري  هوازي

 333/3 9/3 9/182 ± 91/36 7/222 ± 2/07 گرم دارچي  3تمري  هوازي+ 

 331/3 2/8 7/130 ± 6/20 2/207 ± 3/00 گرم دارچي  6+ تمري  هوازي

TG 

 331/3 8/0 9/163 ± 2/23 7/233 ± 1/29 تمري  هوازي

 331/3 0/7 3/102   ± 0/29 6/230 ± 2/02 گرم دارچي  3تمري  هوازي+ 

 331/3 3/13 6/117   ± 2/12 7/202 ± 8/31 گرم دارچي  6تمري  هوازي+ 

 

 گیرینتیجه

دار انسههبت بههه گههروه كنتههرل كههاهش معنهه و سههوم دوم، در گروههههاي اول TC وLDL ،TGكههه  حقيههق حاضههر نشههان دادنتههايج ت

 1(LPL، افزايش فعاليت آنهزيم ليپهوپروتني  ليپهاز )   HDLافزايشعلت  احتماال افزايش معنادار داشت. HDLاما  (.P<0.05داشت)

يابهد، از طرفهي   افهزايش مهي   C-HDLفهزايش فعاليهت آن، سهط     موثر است و با ا HDLبه VLDL 2در تبديل  LPLباشد. آنزيم 

 نشان داده شده است كهه . كندتبديل مي HDLكلسترول را به ذرات  ،LDLعالوه بر 3(LACTليستي  كلسترول آسيل ترانسفراز )

LACT ديگري مثهل كهاهش   در اي  زمينه احتماال مكانيزم هاي . ميزان زيادي در بعضي از تمرينات ورزشي افزايش داشته است به

بها افهزايش    (.3)تهوان ذكهر كهرد   حساسيت انسولي  كه تغييراتي در سط  چربي ها و ليپوپروتني  هاي خوني ايجاد مي كند، را مهي 

شهود. ههم چنهي  فعاليهت     ههاي ليپهوپرتني  مهي   افزايش يافته و موجب حهذف ذره  VLDLگليسريدهاي ، تجزيه تريLPLفعاليت 

كيلو كهالري   2233تا  1233رسد هزينه انرژي شود. به نظر ميمي HDLكرده كه سبب تغذيه ذرات  را فعال LCATآنزيم  ،ورزشي

. نتهايج  همخواني دارد (6)جمال آل و (0)مطالعات خان  اي  نتايج نيز با .(0)به وجود آورد HDLدر هفته بتواند تغييرات مطلوبي در 

 نشان داد، ولي بي  گروه اول و دوم تفاوت معنادار مشاهده نشهد.گروه سهوم   را و گروه دوم پژوهش حاضر بهبود معنادار در گروه اول

                                                           
1 .Lipoprotein  lipase 
2 .Very Low Density Lipoprotein 
3 .Syl Lystyn cholesterol transferase 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

ها از لحاظ آماري اخهتالف معنهادار   بهبود معنادار در اختالل غلظت چربي هاي خون نشان داد، همچني  بي  گروه سوم و ديگر گروه

 مشاهده شد. در گروه كنترل هيچ تغيير معنادار مشاهده نشد.  

 ی پژوهشعلم -پیام اجرایی

گرم( بهمراه تمهري  ههوازي در مقايسهه بها     6به طور كلي نتيجه گيري محقق از انجام پژوهش حاضر اي  است كه دز باالي دارچي )

هاي خون بيماران ديهابتي مهوثرتر   گرم( بهمراه تمري  هوازي، مي تواند در بهبود اختالل غلظت چربي3تمري  به تنهايي و دز پايي )

 باشد.

 ليپوپروتييني، شاخص هاي نوروپاتي تيتمري  هوازي، ديابدی: های کلیواژه
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