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 چكیده
 دارویی گیاهان ترین قدیمی از یکیگیاه بابونه . گیاهان، اخیراً مورد توجه محققین زیادی قرار گرفته است فارماکولوژیک ی اثرات تحقیق و مطالعه درباره :زمینه و هدف

 .پردازیم بابونه می داروییه بررسی مطالعات انجام شده در زمینه اثرات بدر این مقاله،  .رسد می باستان یونان به آن از استفاده قدمت و است توسط انسان شده شناخته
، ISI،Web of Science  های اطالعاتی در بانک 2297تا  2222از سال ، که فارماکولوژیک بابونهدر این مطالعه از مقاالت معتبر علمی در رابطه با اثرات  :هاروش

Scopus ،Pubmed Central ،Pubmed ، SID  کردیمنمایه شده، استفاده. 
 و خواص ضد التهاب، ضد ویروس، ضد میکروب، آنتی اکسیدان و عصبی  های دستگاه گوارش و در مطالعات بالینی و تجربی اثرات درمانی در بیماری :هایافته

 .موثر است ها مبهبود زخ التیام و درو همچنین این گیاه  ضد سرطان برای این گیاه اثبات شده است

مصارف مختلف ایـن گیـاه در صنایع دارویی و غذایی دلیل . در سرتاسر جهان بـه عنـوان گیـاه دارویـی مهم به رسمیت شناخته شده است بابونهگیاه : گیرینتیجه

 .ارزش تجاری قابـل توجـه آن در دنیا است
 

   ونه، گیاهان داروییاثرات دارویی، گیاه باب :واژه های کلیدی
 

  مقدمه

  Matricaria chamomillaآلمانی با نام علمی بابونه
 که متر، سانتی 42 تا 22 ارتفاع به و معطر ساله، یک است گیاهی

 دارای آن ساقه. روید می ها جاده کنار و مزارع در خودرو بصورت
 با دراز و باریک های بریدگی آن های برگ و است انشعاباتی

 به که طبق یک در مجتمع آن های گل. دارد مانند برگچه ظاهر
. شود می ظاهر تابستان در دهنده گل ساقه انتهای در منفرد طور

 قسمت در زرد های گل و اطراف در سفید های گل طبق، هر در

                                                           
*

 commailzahrarabiei@y.:                  نویسندة مسئول مکاتبات 

 http://ijpp.phypha.ir                                          :وبگاه مجله

 ijpp@phypha.ir:                                          ت الکترونیکیپس

 آن های کاپیتول گیاه، این استفاده مورد قسمت .دارند قرار وسط
 ساقه از را آن ماه، مهر تا اردیبهشت های ماه فاصله در که است
 ولی بوده مدیترانه منطقه بومی گیاهان از بابونه .کنند می جدا

 امروزه گیاه این. اند کرده گزارش صغیر آسیای در را آن منشاء
 شمالی، آفریقای غربی، آسیای اروپا، در وسیعی پراکندگی
 .]9[ است کرده پیدا استرالیا و جنوبی و شمالی آمریکای

 شده شناخته دارویی گیاهان ترین قدیمی از یکی گیاه بابونه
 باستان یونان به آن از استفاده قدمت و است توسط انسان

 گیاه یک عنوان به معتبر های فارماکوپه تمام بابونه در. رسد می
 بررسی مورد آن های گل درمانی و خواص شده معرفی دارویی

ه ب جهان نقاط تمام در که است گیاهی بابونه. است گرفته قرار
 تحقیقات شروع با میالدی قرن پانزده از. روید می خودرو صورت

 مروریمقاله 
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 موارد ،اسانس تشخیص خصوصیات و گونه این روی بر گسترده
 این حضور دلیل اینکه به. است یافته افزایش گیاه این استفادة

 سی سال از ،یافته کاهش خودرو صورت به طبیعت در گونه
 ،فنالند جمله از اروپایی کشور چند در گیاه این کاشت گذشته

بابونه در ایران . است شده آغاز یونان و آلمان ،و اسلواکی چک
غربی  شمال ،(درود و آباد خرم بین) لرستان های بیشتر در استان

 و شیراز ،شوشتر ،گل هفت ،آباد صالح ،خوزستان ،اندیمشک
 رایج چندان ایران در بابونه کشت. شود می تهران یافت اطراف
 دوازده حدود کشور در آن زیر کشت سطح که طوری به نیست
 و کهکیلویه آن، کنندة عمدة تولید های استان و بوده هکتار

 بابونه برای .]9[  باشند همدان می و تهران ،لرستان ،بویراحمد
 معده، مقوی معرق، مدر، که شامل اند کرده ذکر زیادی خواص

 التیام آور، دهقاع صفرابر، غذا، کننده هضم اشتهاآور، بادشکن،
 و تب ضد سردرد، ضد درد، مسکن کننده، ضدعفونی دهنده،
 و جوش درمان مغز، مقوی التهاب، ضد تشنج، ضد نقرس،

 تسکین بعنوان ایران سنتی طب بابونه در. باشد ضدخارش می
 قرار استفاده مورد اسپاسم ضد عامل یک و تب و درد دهنده

ایز آنها در گلهایشان بابونه سه نوع دارد که وجه تم. گیرد می
است، دو نوع آن بابونه رومی و شیرازی و نوع سوم احتماال 

Chrysanthemum segetum  می باشد و با توجه به کتب
مختلف قدیم، جدید و نمونه های موجود در بازار دارویی می 

 ,Anthemis, Matricariaتوان نام بابونه را معادل سه جنس 

Tripleurospermum از بیش نلماآ رکشو در ].9[ دانست 
 یهادارو ،مانیدر یهانصابو دها،پما جملهاز لمحصو 952

 ،پوست محافظ یهایسپرا ،گیردسرماخو وسرفه  صمخصو
 هگیا دارای ،چشم یهاهقطر و هاهملینکنند، کنهآ یهانلوسیو
 کرده است معالا مریکاآ در دارو و اغذ نمازسا. میباشند بابونه

 روی بر یا و هیدشیر رداری،ر باب جانبی اتثرا هگیا ینا که
 به صورت بابونه خوراکی عصاره است مدتی.  اردند نکادکو

 جهت و شده تولید کشور در وسیعی سطح در خوراکی قطره
 قرار استفاده مورد گوارشی سطحی التهابی ضایعات درمان انواع

 مقوی ،ضدالتهابی مواد خاص انواع حاوی این عصاره ،میگیرد
 اسپاسمولیتیک و تورم ضد ،دل درد و کمش نفخ ضد ،معده

 بابونه عصاره محتوی فقط که "کامیل" پماد بر عالوه .میباشد
 به( پوستی زخمهای بهبود) موضعی ضدالتهاب بعنوان و بوده
 یکی از که دیگر دارویی شکل پنج حداقل ،میشود برده کار

 موجود کشور داروخانههای در است بابونه آنها اصلی اجزای

 .]9[میباشد 
 نشان داروشناسی های سنجش و آزمایشگاهی آنالیزهای

 درصد  3/27  ترکیبات عمده اسانس بابونه حاوی که داده
 سینئول،-8و9درصد  23/93 پارا سیمن،% 92/24 کافور،

ol-4-Terpinen 82/5 درصد 99/5 ال،-4ترپینن  درصد 
همچنین عصاره  .درصد بورنئول است 94/3کارواکرول و 

 جنین، کریزین، آپی) محتوی فالونوئیدها ونهباب های گل
ترها واسپیرا ،(فرون امبلی) ها کومارین ،(لوتئولین، کورستین

 ها تانن ساکاریدها، پلی امالح، موسیالژی، ، مواد(سیکلوتر ین ان)
 .]9[است  چرب اسیدهای و

تحقیقات اخیر نیز نتایج امیدوارکننده ای از اثر داروهای 
یشگیری بیماری های مختلف از جمله گیاهی در درمان یا پ

 ، ]4، 3[ همشکالت حافظ، ]2[ مشکالت تعادل حرکتی
 افسردگی و  ]7[ مشکالت گوارشی، ]9، 5[ سکته های مغزی

بسیاری دیگر از مشکالت از خود نشان و  ]1[و اعتیاد ]  8[
 .اندداده

حیوانی و بالینی انجام شده در  تحقیقاتمطالعه حاضر در 
 فیزیولوژیک و فارماکولوژیک گیاه بابونه مرور زمینه خواص 

 . می شود
 

 فعالیت ضد میكروبی و ضد قارچی
های مختلف برای حفظ  روش از استفاده وجود امروزه با

نگرانی مهم  یک غذایی ایمنی محصوالت غذایی، مسمومیت
 امروزه عالقه. غذایی است مواد صنعت و کنندگان برای مصرف

 برای طبیعی باکتری ضد محصوالت از استفاده به رشد به رو
 .دارد جات وجود ادویه و گیاهان عصاره مانند غذایی، مواد حفظ

همدی رابی فعالیت ضد میکروبی عصاره و اسانس بابونه را به 
 حداقل مهارغلظت همچنین از روش و دیفیوژن روش دیسک

(MIC )گرم 22 داد و نتایج نشان داد غلظت قرار بررسی مورد 
. است میکروبی ضد فعالیت عنوان به غلظت بهترین دیسک بر

 های باکتریایی مورد آزمایش، گونه همه برابر در عصاره بابونه
 ضد فعالیت مثبت گرم های باکتری برابر در خصوص به

 .]92 [توجهی دارد قابل میکروبی
فعالیت ضد استرپتوکوکال اسانس بابونه مورد مطالعه قرار 

 اری اسانس بابونه برای حداقل غلظت مه. گرفته است
، Pyogen،mutans ،salivarius ،faecalis  گونه های 

sanguis  اندازه گیری شده است و نتایج این مطالعه نشان 
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می دهد که اسانس بابونه اثر ضد استرپتوکوکال قوی در برابر 
 . ]99 [گونه های مختلف دارد

سودوموناس آئروژینوزا یکی از باکتری های بیماریزای 
سـویه هـای موکوئیـدی . فرصت طلب بسیار مهم می باشـد

 کنند کهسودوموناس آئروژینوزا تولید مواد بسیار موکوئیدی می 
از آلژینـات تـشکیل شـده اسـت و مهمتـرین نقـش را در 

اثر اسانس بابونه بر  صادری و همکاران. تـشکیل بیوفیلم دارد
رد بررسی قرار تشکیل بیوفیلم در سودوموناس آئروژینوزا مو

روش به %  52اثـر ضدمیکروبی اسانس بابونه با غلظت . دادند
اثر اسانس بر تشکیل بیوفیلم در  .انجام شددیسک دیفیوژن 

کرو گرم از می   5/2و  35/2 ،  2/2، یمحیط حاوی غلظت ها
 24تر و بعد از گرمخانه گذاری به مدت یاسانس در میلی ل

نتایج این مطالعه نشان داد . داندازه گیری شدرجه   37ساعت در
سانس بابونه اثر ضد میـکروبی بر روی سودوموناس که ا

 .]92 [ شد، امـا باعث کاهـش تولید بیوفیـلم داشتآئروژینـوزا ن
عصاره  تکثیری ضد حسین پور و همکاران به مطالعه ی اثرات

 Saccharomyces  cerevisiae بر روی هیدروالکلی بابونه
یک قارچ غیر  cerevisiae Saccharomyces. پرداختند

 بیماریزا مخمرهای برای مدل یک عنوان به بیماریزا است که 
 برای همچنین و قارچ ضد خواص با ترکیبات شناسایی برای

قرار  استفاده ترکیبات مورد این عملکردی مکانیسم شناسایی
 بقای و رشد سرعت بر عصاره اثر بررسی منظور به. می گیرد

 آبی متیلن آمیزی و رنگ اسپکتروفتومتری روش مخمر، سلول
 نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره. گرفت قرار استفاده مورد
 کاهش باعث لیتر میلی بر میکروگرم 3222 غلظت با بابونه
 ٪48 تا ها را  سلول بقای میزان شد و مخمر رشد توجه قابل

 .]93 [ داد کاهش
 روش گیاه بابونه به در مطالعه ای دیگر فعالیت ضد قارچی

دیسک های قارچی در محیط آگار . تعیین شد مسموم غذای
 مختلف های غلظت اشباع توسط آگار قرار گرفت و صفحات

 9222 و 822 ،922 ،422 ،222) آنها ترکیب و اسانس
 سانتی درجه 52 تا 45 حرارت درجه در( لیتر میلی/  میکروگرم

داد که اسانس بابونه و  نتایج این مطالعه نشان. شد آماده گراد
 علیه بر قارچی از فعالیت ضد ای گسترده ترکیبات آن طیف

  اسانس. دارد غذا آلوده کننده قارچ مهم فالووس، آسپرژیلوس
 ام پی پی 822 را درB1 کامل تولید آفالتوکسین  طور بابونه به
 .]99 [مهار کرد

 گوارش دستگاه های بیماری
تی گیاه بابونه بر دستگاه در مطالعات مختلف اثرات محافظ

عصاره هیدروالکلی  حفاظتی اثر. گوارشی بررسی شده است
موش  در معده القا شده توسط اتانول مخاطی آسیب بابونه بر

در این . های صحرایی توسط سمیک و همکاران انجام شد
  خوراکی تجویز که داد نشان ماکروسکوپی مطالعه بررسی

معده موش های  در مخاطی ضایعات باعث تولید ٪82 اتانول
  mg/kg422-52 دوزهای  با درمانی صحرایی می شود و پیش

 معده زخم باعث کاهش توجهی قابل طور عصاره بابونه به
اتانول باعث افزایش قابل توجهی در سطح . اتانول شد از ناشی

مالون دی آلدهید بافت میشود که عصاره بابونه به طور 
 . ] 94 [ید را کاهش دادچشمگیری میزان مالون دی آلده

متانولی بابونه در موش سوری در -در یک مطالعه اثر عصاره آبی
برابر اسهال ناشی از روغن کرچک و تجمع مایع در روده مورد 

همچنین در این مطالعه از ژوژنوم خرگوش . بررسی قرار گرفت
میلیگرم  322و  952دوز . برای مطالعه برون تن استفاده شد

د اسهالی و عدم تجمع مایع در روده نشان داد و عصاره اثرات ض
 ءدر آزمایش برون تن به صورت وابسته به دوز باعث القا

 .]94[ انقباضات و کاهش غلظت یون پتاسیم شد
 

 بنیادیمهار آپوپتوز سلولهای اثر بابونه بر 
اثر عصاره هیدروالکلی گل گیاه بابونه بر تکثیر و مهار 

مورد  بی در شرایط آسیب اکسیداتیوآپوپتوز سلولهای بنیادی عص
سلولهای بنیادی در یک مطالعه . بررسی قرار گرفته است

عصبی از ناحیه هیپوکمپ مغز نوزاد مـوش صـحرایی 
 222ساعت با غلظتهای  48سلولها به مدت . اسـتخراج شـد

لیتر  میکروگرم به ازای هر میلی 9222و  822، 922، 422،
 MTT ان تکثیر سلولی با روشمحـیط کشت تیمار شدند و میز

تکثیر سلولهای نتایج این مطالعه نشان داد . بررسی گردید
بنیادی عصبی در حضور عصاره هیدروالکلی گل گیاه بابونه به 

داری نسبت به گروه کنترل افزایش و درصد  طور معنی
 . ]95 [ می یابدسلولهای آپوپتوتیک کاهش 

جنین که یکی از  آپی زایی نورون در یک مطالعه دیگر اثر
 از شده مشتق پیش ساز های سلول در ترکیبات مهم بابونه است

 های بنیادی سلول همچنین و بالغ موش هیپوکامپ های نورون
 سبب ها نورون تمایز تحریک با جنین آپی. شد بررسی هیپوکامپ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

pp
.p

hy
ph

a.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               3 / 9

http://ijpp.phypha.ir/article-1-314-fa.html


 ربیعی و رفیعیان مروری بر اثرات دارویی بابونه

 

 243 (9317زمستان  4شماره  2جلد ) مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران 

 

 .شد درون تن و برون تن محیط در زایی نورون تسریع و افزایش
یادگیری موش  و حافظه بهبود همچنین سبب جنین آپی

 .]95 [شد  موریس آبی ماز تست در صحرایی
 

 بیماریهای دستگاه عصبی

ثرات مصرف خوراکی عصاره آبی بابونه و سلنیوم بر مدل ا
القا شده با پروژسترون  و  تجربی افسردگی پس از زایمان

توسط  اکسیدان پالسما در موش سوری آنتی-سیستم اکسیدان
بابونه و سلنیوم دارای اثرات . انجام شد هراتی و همکاران

 .]99 [هستندضدافسردگی در مدل تجربی افسردگی 
با  تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بابونهای دیگر در مطالعه

بر حافظه احترازی غیر فعال و درد ناشی از ایسکمی دوزهای 
صاره ع. مورد بررسی قرار گرفت گلوبال در موش صحرایی

میلی گرم بر کیلوگرم حافظه  222و  52،922ای ه دوزبابونه در 
احترازی غیر فعال موش های صحرایی تحت ایسکمی را به 

زمان تأخیر ظهور رفلکس  همچنین. طور معنی دار افزایش داد
به طور معنی داری افزایش  tail flickدردناک دم را در تست 

میلی گرم بر کیلوگرم عصاره اثر بیشتری  52داد و غلظت 
 . ]97 [تر آن نشان دادبه غلظت های بااالنسبت 

تأثیر عصاره هیدروالکلی ی ارضی و همکاران، در مطالعه
گیاه بابونه در پیشگیری از تشنج ناشی از نیکوتین در موش 

مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از آن است  سفید کوچک
میلیگرم بر کیلوگرم عصاره  9222و  922،822که دوزهای 

. شدایش زمان شروع تشنج و کاهش دوام تشنج موجب افز
پاسخ نشان داده است که زمان شروع،  –نتایج حاصل از زمان

دقیقه به  92و  45، 32، 95 و شدت تشنج در زمانهای دوام
 .]98 [یافتترتیب افزایش، کاهش و کاهش 

 یک بابونه به عنوان افسردگی ضد اثر باز، کارآزمایی یک در
بیماران . شد بررسی نورآدرنالین، و وتونینسر بازجذب مهارکننده

 گیاه بابونه را به صورت قرص و سه بار در روز و به مدت 
 ی نمرات بیماران نشان دهنده میانگین. هفته دریافت کردند 4

 .]91 [بود توجهی بی فعالی، بیش عالیم یافتن بهبود
تأثیر عصاره بابونه بر کیفیت خواب در یک مطالعه به 

سالمندان اغلب برای دستیابی به . پرداخته شده است سالمندان
بابونه به دلیل دارا و  اند تی مواجهالیک خواب راحت با مشک

بخشی، در بهبود بخشیدن به کیفیت خواب  مآرا اصبودن خو
 مورد کارآزمایی بالینی نمونه در این .استسالمندان مؤثر 

دان ای سالمنه هدر خان ساکننفر از سالمندان  77مطالعه 
 کنندگان به روش نمونه شرکت. منتخب شهر اصفهان بود

ی به ادفگیری آسان و مستمر انتخاب شدند و به طور تص
 گروه مداخله روزانه . شدندمداخله و کنترل تقسیم  روههایگ
عصاره خوراکی گیاه بابونه به  مبار پس از ناهار و پس از شا 2

هفته  4به صورت کپسول و به مدت  ممیلیگر 422میزان 
 صمصرف خوراکی عصاره گیاه بابونه خوا.  ندت کردفدریا

و در بهبود بخشیدن به کیفیت شت آرامبخشی در سالمندان دا
 . ]22 [بودخواب آنان مؤثر 

گیاه بابونه دارای دو فالونوئید مهم آپی ژنین و کریزین 
زانولی و همکاران  اثر تزریق حاد این دو فالونوئید را بر . است

در این مطالعه رفتار . ش های صحرایی برسی کردندرفتار مو
حرکتی موش ها در آزمون محیط باز و میزان اضطراب با 

به  فالونوئید هر دو. بررسی شد تاریکی و نور استفاده از مدل
 با موش ها حرکتی فعالیت کاهش به قادر اندازه یک
 اثر ضد mg/kg  9کریزین در دوز. بودند mg/kg  25دوز

فاقد اثر ضد  آپیژنین خود نشان داد شود در حالیکه اضطرابی از
 . ]29 [اضطرابی بود

اثر اسانس بابونه بر ، 2294در سال  و همکاران بابایی علی
 موشرا در حافظه و یادگیری تخریب شده توسط اسکوپوالمین 

با ن میگروه اسکوپوالمین، اسکوپوال. دکردنصحرایی بررسی 
های  و گروه ندگرم بر کیلوگرم دریافت نمود میلی 9 دوز

گرم بر  میلی 9 با دوزعصاره بابونه، اسکوپوالمین +اسکوپوالمین
 522و  222 با دوزهایعصاره بابونه  به همراهکیلوگرم 

بونه اثرات عصاره با. گرم بر کیلوگرم دریافت کردند میلی
ناشی ای در برابر تخریب حافظه  هظمحافظت کننده قابل مالح

که  این محققین نتیجه گرفتند. اسکوپوالمین نشان داد از
عصاره اتانولی بابونه قادر است از نقصان حافظه ممانعت نموده 

تواند در بیماران مبتال به بیماری آلزایمر و اختالالت  و می
 .]9[ رفتاری مفید واقع شود

اثر عصاره بابونه بر  ،2295در سال و همکاران  اصغرزاده
در  القا شده توسط اسکوپوالمین یاختالالت حرکتی و تعادل

 9با دوز اسکوپوالمین . کردندبررسی را های صحرایی  موش
اسکوپوالمین  .تجویز شدروز  22لوگرم به مدت گرم بر کی میلی

گرم بر  میلی 522و  222های  با دوزعصاره بابونه به همراه 
قابلیت حفظ تعادل و   .تجویز شدروز  22کیلوگرم به مدت 

ها توسط آزمون روتارود مورد سنجش قرار  فعالیت حرکتی موش
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نتایج نشان داد که عصاره بابونه قادر است به طور . گرفت
 ناشی از یداری از تخریب تعادل و توان حرکت معنی

 .]22[کند می اسکوپوالمین ممانعت 
 

 اثرات گیاه بابونه بر نوروپاتی
با افزایش وروپاتی نـوعی اختـالل عـصبـی اسـت کـه ن

حساسیت و تحریک پذیری اعصاب دست و پا همراه است و 
ر د. ]23[دارای عالئم کرختـی، بـی حـسی و درد می باشد 

تعدادی از مطالعات اثرات گیاه بابونه بر درد ناشی از نوروپاتی 
در دو مطالعه جداگانه اثرات عصاره . بررسی شده است

هیدروالکلی بابونه بر درد ناشی از نوروپاتی محیطی القا شده 
توسط سیس پالتین و وین کریستین در موش سوری بررسی 

ج این دو مطالعه نتای. . شد و اثرات آن با مورفین مقایسه شد
نشان داد که عصاره بابونه به طور چشمگیری میزان درد ناشی 
از نوروپاتی ایجاد شده توسط سیس پالتین و  وین کریستین را 

  .]24، 23[ کاهش می دهد

 

 اثرات ضد دیابتی گیاه بابونه

یــک اخــتالل متابولیک شایع و  دیابــت ملیتــوس
ترشح  ناشی از ش قند خـونگسترده در دنیا است که با افزای

برخالف . ناکافی یـا اخـتالل عملکـرد انـسولین همـراه اسـت
های درمانی چندگانه مانند رعایت رژیم  مندی از مداخله بهره

غذایی، فعالیـت بـدنی مـنظم، کنتـرل وزن و درمـانهـای 
 دارویی متداول، بررسیهای اپیـدمیولوژی شـاهد رونـد رو بـه

مبتالیان به دیابت است که این امر به طبیعـت  رشد عوارض در
 پیچیده این بیماری و عدم پیروی کامل بیمـاران از برنامـه

هـای جدیـد  پـژوهش. ]25 [گردد هـای درمانی باز می
اسـتفاده از گیاهـان دارویـی را در ارتقـای سـالمت، 

در . ستا پیـشگیری و درمـان دیابـت نـوع  مـؤثر دانسته
. بابونه بررسی شده است گیاهطالعه اثرات ضد دیابتی چندین م

در مطالعه ای اثرات هیپوگلیسمیک و آنتی اکسیداتیو عصاره 
روز  29میلیگرم بر کیلوگرم به مدت  922برگ بابونه با دوز 

تیمار در موش های دیابتی شده توسط استرپتوزوسین بررسی 
 -Cکز، این مطالعه نشان داد که عصاره تونست سطح گلو. شد

 .]25 [رداندپپتید و انسولین را به سطحی نزدیک حد طبیعی برگ

تهیه شده از ) بابونه در مطالعه ی دیگری اثر مصرف مزمن چای
 وضوح به بر دیابت بررسی شد و نتایج ( بابونه خشک های گل

 به غذا با همراه بابونه چای روزانه مصرف که داد نشان
 .]29 [می کند مکک دیابت عوارض پیشرفت از پیشگیری

 

 اثرات ضد سرطانی گیاه بابونه 
 از ناشی مرگ علل ترین یک از شایع پستان، سرطان

در مطالعه ی نیک سرشت و . زنان است میان در سرطان
تا  52همکاران اثر عصاره هیدروالکلی بابونه با غلظت های 

میکروگرم بر میلی لیتر را بر رده سلولهای سرطان سینه   9322
ساعت در  72و  48، 24سلولهای سرطانی برای . ردندبررسی ک

نتایج نشان داد که بابونه دارای .  معرض عصاره قرار گرفتند
 .  ]27 [اثرات قابل توجه ضد تهاجمی و ضد تکثیری می باشد

 

 اثرات گیاه بابونه بر زخم
نسان از آغاز خلقت، همیشه در معرض حوادث منجر به ا

و ترمیم آن، جایگاه ویژه و مهمی امروزه، زخم . زخم بوده است
توان گسیختگی  زخم را می. اند را به خود اختصاص داده

نسجی دانست که به سبب عوامل مختلف، پیوستگی خود را از 
توان یک پاسخ دینامیکی به  اند و التیام زخم را می دست داده

آسیب دانست که پیچیده و منظم است و مستلزم تعامل بین 
لها، فاکتورهای رشد، پروتئینهای ساختمانی و انواع مختلف سلو

های گیاهی در درمان  ستفاده از فرآوردها .باشد پروتئیناز می
سوختگیها در بسیاری از  و بریدگیها: انواع زخمها از جمله

داروهای دارای  .کشورها از جمله کشور ما سابقه دیرینه دارد
اکسیدانی،  باکتریایی و فعالیت آنتی التهابی، ضد اثرات ضد

شوند و  کاندیدهای مناسبی برای ترمیم زخم محسوب می
است ترکیبات موجود در عصاره بابونه، همه اثرات مذکور را دارا 

گزارش  و توان باالی آن در ترمیم برخی از انواع زخمها، قبال
عصاره روغنی گل بابونه، بر ترمیم زخم جلدی . ]28 [شده است

 به است که احتماال موثری در موش صحرای ناشی از بریدگی
 باکتریایی و فعالیت آنتی التهابی، ضد واسطه اثرات ضد

بررسی اثرات . ]28 [باشد اکسیدانی اجزای موجود در آن می
پماد گیاه بابونه بر زخم دهان در موش صحرایی نشان داد 

مورد بهبود  را در نتایج بهترین بابونه گل با شده درمان حیوانات
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 نشان روز 92 از پس فزایش درصد کالژنبافت پوششی و ا
 .]28 [دادند

 

 فعالیت آنتی اکسیدانی
رادیکالهای آزاد با ایجاد ترکیبات سمی می توانند منجر به 
اثرات نامطلوب از قبیل بیماری های التهابی، دیابت، ایسکمی 
قلبی و مغزی ، سرطان، نقص ایمنی و پیری در بدن انسان 

ز آنتی اکسیدانها به منظور کند کردن از این رو استفاده ا. شوند
اخیرا با پی بردن . سرعت اکسیداسیون ضروری به نظر می رسد

به سمیت و سرطان زایی بسیاری از آنتی اکسیدانهای سنتتیک 
توجه محققان به شناسایی آنتی اکسیدانهای گرفته شده از منابع 

در یک مطالعه فعالیت آنتی . طبیعی معطوف شده است
اسانس بابونه به روش تست آلفا کاروتن بررسی شد و اکسیدانی 

نتایج این مطالعه نشان می دهد که اسانس بابونه قادر است بعد 
 5/82)دقیقه بیشترین اثر مهاری بر رادیکالهای آزاد  922از 

 .]99 [را نشان دهد ( درصد
ی دیگر ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره الکلی در یک مطالعه
ی یون مس اندازه گیری شد و نتایج مطلعه بابونه به روش احیا

. نشان داد عصاره بابونه خاصیت آنتی اکسیدانی قوی دارد
 همچنین گیاه بابونه خاصیت احیا کنندگی یون 
 آهن را نیز داشته که اثرات آنتی اکسیدانی قوی آن را اثبات 

 . ]21[د می کن
 

 فعالیت ضد التهابی
به روش ممانعت از  اثرات ضدالتهابی عصاره الکلی بابونه

انعقاد پروتئین سرم بررسی شده و نتایج نشان داده گیاه بابونه 
این گیاه دارای ترکیبات ترپنوئیدی . اثرات ضدالتهابی قوی دارد

و فالونوئیدی فراوانی است که اثرات ضدالتهابی قوی این 
 عصاره است مدتی. ]21 [ترکیبات نیز به اثبات رسیده است

 در وسیعی سطح در خوراکی قطره صورت به بابونه خوراکی
 سطحی التهابی ضایعات درمان انواع جهت و شده تولید کشور

 انواع حاوی این عصاره .میگیرد قرار استفاده مورد گوارشی
 ،دل درد و شکم نفخ ضد ،معده مقوی ،ضدالتهابی مواد خاص

 کامیل" پماد بر عالوه .میباشد اسپاسمولیتیک و تورم ضد
(Camil)"  بعنوان و بوده بابونه عصاره محتوی فقطکه 
 برده کار به( پوستی زخمهای بهبود) موضعی ضدالتهاب

 اجزای یکی از که دیگر دارویی شکل پنج حداقل ،میشود

 میباشد موجود کشور داروخانههای در است بابونه آنها اصلی
]32[. 

 

 بحث
 کدر سالهای اخیر تمایل زیادی به بررسی اثرات فیزیولوژی  

های گیاهی و استفاده از داروهای  عصاره کفارماکولوژیو 
. خصوص در ایران ایجاد شده است گیاهی در جهان و به

عواملی همچون عوارض جانبی کمتر، گوناگونی ترکیبات مؤثّره 
ی  تر، توسعه های اقتصادی پایین موجود در گیاهان، هزینه

ارز  صنایع وابسته به کشت گیاهان دارویی، جلوگیری از خروج
ویژه پیشنهاد استفاده از گیاهان  از کشور، ایجاد کار مفید و به

دارویی توسط سازمان جهانی بهداشت، دالیل رویکرد جهانی به 
اثرات ضدمیکروبی عصاره بابونه بر علیه . طب گیاهی است

 Listeria monocytogenes, Bacillus های باکتری

subtilis, Bacillus cereus,  Salmonella  و 
Staphylococcus aureus aureus  در مطالعات آزمایشگاهی

 . نشان داده شده است
بابونه احتماال مربوط به اثرات  اثرات محافظ عصبی

اکسیدانی آن و در نتیجه ممانعت از آسیب اکسیداتیو بافت  آنتی
گزارش شده عصاره بابونه از پراکسیداسیون . باشد مغز می

کند و سبب  کوپوالمین ممانعت میلیپیدهای بافت مغز در اثر اس
همچنین . ]22[گردد  اکسیدانی آن می افزایش ظرفیت آنتی

اثرات محافظ گوارشی عصاره هیدروالکلی بابونه به اثرات آنتی 
مطالعه ی اثر بابونه . اکسیدانی این گیاه نسبت داده شده است

بر آسیب مخاطی دستگاه گوارش نشان می دهد بابونه موجب 
ی دار گلوتاتیون و کاهش مالون دی آلدهید می افزایش معن

 ااکسید آنتی که فالونوییدها است از غنی بابونه گیاه. ] 94 [شود
 باشند میدار  اکسیژن لهای رادیکا کردن خنثی در موثری نهای

] 21[. 
گیاه بابونه عالوه بر خواص آنتی اکسیدانی دارای اثرات ضد 

یبات فعالی از جمله این گیاه دارای ترک. التهابی قوی است
ترپونوئیدها و فالونوئیدها می باشد که ارتباط ترپونوئیدها با 

 .]21 [اثرات ضد التهابی به اثبات رسیده است
بابونه دارای اثرات ضدافسردگی در مدل تجربی گیاه 

همچنین دارای اثرات ضد تشنجی، بهبود  ؛استافسردگی 

خاصیت آنتی  حافظه و یادگیری است که بیشتر این اثرات به
 .]97، 99، 9[ اکسیدانی آن نسبت داده می شود
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گیاه بابونه در طب سنتی ایران به فراوانی استفاده می شده 
 برای همچنین و روماتیسم جهت مداوای بابونه اسانس از. است

 عصاره از. ]9 [شده است می استفاده کولیک و نفخ بردن بین از

 برای است اوانیفر اسانس دارای که بابونه تازه گلهای

 و دندان کشیدن از پس ها لثه و دهان مخاط کردن ضدعفونی
با توجه به  .]9 [می گردد استفاده دندان های جراحی موارد در

کاربرد های دارویی این گیاه در طب سنتی و با توجه به 
مطالعات گوناگونی که در زمینه های مختلفی انجام شده است 

الینی این گیاه را در بیماران به کار می توان با انجام آزمایشات ب
برد و در صورت نتایج مثبت در صنعت داروسازی و آرایشی 

 .اشکال مختلف این دارو را تهیه کرد

 

 گیرینتیجه
مروری بر مطالعات گذشته نشان می دهد که گیاه بابونه 
حاوی فالونوئیدها، کومارین ها و ترپنوئیدها است و خواص 

این گیاه . میکروبی آن ثابت شده است آنتی اکسیدانی و آنتی
دارای اثرات محافظتی بر دستگاه گوارش، سیستم عصبی و 

 .اثرات ضد دیابتی، ضد دردی و ضد سرطانی می باشد
 

 مالحظات مالی 

این مطالعه با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم 
 . پزشکی شهرکرد انجام شد

 

 منافع  عارض درت
 .دنمنافع نداردر  رضاعتله نویسندگان این مقا

 

 سهم نویسندگان 
مشاوره در نگارش : ر.م؛ نگارش مقالهایده، طراحی و : ر.ز
 .مقاله
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Abstract 

 
Background and aim: Research and studies on the pharmacological effects of medicinal plants, have been recently 

considered by many researchers. Chamomile (Matricaria chamomilla) is one of the oldest medicinal plant known by 

human and its application came back to the ancient Greece. This paper presents a review on the studies conducted on 

pharmacological effects of chamomile. 

Methods: The papers regarding the pharmacologic effects of chamomile, which has been indexed since 2000 till 

2017 in ISI, Web of Science, Scopus, Pubmed Central, Pubmed, and SID databases, are used in this study. 

Results: Therapeutic effects of chamomile on gastrointestinal and neurological diseases, anti-inflammatory, 

antiviral, antimicrobial, antioxidant and anticancer properties as well as wound healing activity have been shown in 

clinical and experimental studies. 

Conclusion: Matricaria chamomilla has been recognized as an important medicinal plant in the world. Different 

uses of this plant in the pharmaceutical and food industries indicate considerable commercial value of this plant in the 

world. 
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