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Objectives: Mineral waters and some extract of plants contain some elements and components such as flavonoids that are 
therapeutic. In this study the effect of the total extract of Hypericum Scabrum and calcic and magnesic sulfate mineral water on 
lipid profile of in hypercholesterolemic rats were compared. Methods: 48 male SD rats (100-150 g) were selected. They were 
divided to 8 groups of 6 rats  and seven groups received cholesterol rich diet and one group received normal diet as control for 
the first 60 days. Then the diet of rats was changed for the second 60 days.:Group1: normal diet, City water, DMSO (ip),Group2: 
normal diet, Mineral water, DMSO (ip), Group3: normal diet, City water, Atorvastatin (0.5mg/kg, ip),Group4: 
hypercholesterolemic diet, City water, normal saline (ip),Group5: hypercholesterolemic diet, City water, DMSO (ip),Group6: 
hypercholesterolemic diet, Mineral water, DMSO (ip),Group7: normal diet, City water, Scabrum(4mg/kg, ip), Group8: normal 
diet, City water, Scabrum(12mg/kg, ip) and again at the end of the second period the blood sample was taken from rats, eyes. 
Results: the results of tests showed that the difference in lipid profile were significant for all groups in comparison with high 
cholesterol control group (P<0.001.) the difference in serum magnesium level by Mineral water was not significant in 
comparison with other groups (P>0.05). Conclusions: According to the results of this study it seems that the study about 
hypocholesterolemic effects of Hypericum Scabrum and mineral water in human kind may be useful. 
Key words: Hyperlipidemia, Hypericum Scabrum, Mineral water, Atorvastatine. 

 
در مطالعه حاضر سعي بر ايـن بـود    .آبهای معدنی و عصاره بعضی از گياهان بواسطه داشتن امالح و ترکيباتی نظير فالوونوئيدها دارای خواص درمانی هستند  :زمينه و هدف  

 ۸ :روش هـا  .های خون مورد بررسی قرار گيـرد بي يكوم اسكابروم در کاهش ميزان چر منيزين گوگرددار و عصاره گياه هيپر وکلسيک تا اثرات احتمالی آب معدنی سولفاته

 مـاه اول رژيـم غـذايي     ۲ گـروه در     ۷.  ماه تحت مطالعه قـرار گرفتنـد       ۴ گرمی به طور راندوم انتخاب شده و به مدت           ۱۰۰‐۱۵۰ در اوزان    SD تايی از رتهای نر، نژاد       ۶گروه  

ميزان مصرف غذا و آب در تمامی گروهها به صـورت  . يز غذای معمولی با آب معمولی قرار گرفت کردند و گروه اول تحت تجو     پرکلسترول را همراه آب معمولی دريافت می      

نتـايج نـشان داد کـه     :نتـايج  . ماه ادامه يافـت ۲فاز دوم مطالعه يعنی ارزيابی اثرگذاری عصاره گياه اسکابروم و آب معدنی در بهبود هيپرليپيدمی، به مدت . روزانه ثبت گرديد 

ری در غلظت سـرمی منيـزيم ايجـاد    دا گردد و آب معدنی سرشار از منيزيم، تغييرات معنیوآب مصرفی مي) کاهش اشتها(ريافتی ب موجب کاهش غذای دتجويز غذای پرچر

اسـتفاده از آب   :يـری گ نتيجـه  .شـود  خون ايجاد نمـي  Lipid profileداری در  در مقايسه تجويز آتورواستاتين، آب معدنی و عصاره گياه اسکابروم تفاوت معنی. کندنمي 

  . در انسان، گزينه مناسبی خواهد بودLipid profile معدنی و يا عصاره گياه اسکابروم با توجه به عوارض کم احتمالی جهت مطالعه بر

  . هيپرليپيدمي، هيپريکوم اسکابروم، آب معدنی، آتورواستاتين:کليديي واژه ها
 
 
 
 
يار، دانشكده داروسازي دانشگاه علوم استاد بهلول حبيبي اصل،: نويسنده مسئول*
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 ۸۶روئي، تابستان و همكاران                                                                        علوم دابهلول حبيبي اصل                                                                                             ١٦

 

 مقدمه ‐۱
افزايش چربي خون و عـوارض ناشـي از آن از جملـه مـشکالت               

اســتفاده از داروهــاي ضــد . شــودعــصر حاضــر محــسوب مــي 

هيپرليپيدمي جزء يکي از راهکارهاي معمول کنترل زيادي چربـي          

هـاي  از بين انـواع روشـهاي غيـر دارويـي تـأثير آب            . خون است 

انات آزمايـشگاهي مثبـت     معدني در ميزان ليپيدهاي خون  درحيو      

از طرفي ديگر در مطالعات قبلي تـأثير        ). ۱‐۳(گزارش شده است    

بعضي از گياهان دارويـي حـاوي فالوونوئيـدها در کـاهش ليپيـد              

پروفايل مورد ارزيـابي قـرار گرفتـه و اثـرات مـؤثري در کـاهش                

ليپيدهاي سرمي ناشي از مصرف عصاره در حيوانات آزمايشگاهي         

  ). ۴ (گزارش گرديده است

امروزه نقـش عناصـر موجـود در رژيـم غـذايي در خطـر ايجـاد                 

کلـسيم و منيـزيم     . هاي قلبي و عروقي آشکار شـده اسـت        بيماري

ــرات    ــختي در آن و موجــب اث ــاد س ــث ايج ــود در آب باع موج

يک رابطـه منفـي بـين ميـزان     . شوند فارماکولوژي آب معدني مي

هـاي قلبـي    يکلسيم مصرفي در رژيم غذايي با خطر ايجاد بيمـار         

تحقيقـات نـشان داده اسـت کـه هرچـه           ). ۵ و   ۴(پيدا شده است    

زان منيزيم وکلسيم موجود در رژيـم غـذايي زيـاد باشـد،        ــــــمي

هـا کمتـر     مونـــ ها و مي   جاد هيپرکلسترولمي در رت   ــــخطر اي 

گري اثــر مــواد موجــود در ــــــ در تحقيقــات دي). ۶(شــود  مـي 

هـا بـه    ها در درمـان بيمـاري  عصاره گياهان بخصوص فالوونوئيد

هاي  توجه به اين مسائل استفاده از آببا ). ۴(اثبات رسيده است 

هـا پيـدا    ن بيماريـــمعدني و گياهان اهميت زيادي در درمان اي

  .کند مي

هـاي هيپرليپيـدمي و     با توجه به اينکه آمار افراد مبتال بـه بيمـاري          

هـاي   هزينهعوارض ناشي از اين وضعيت در حال افزايش است و  

درمان نيز نسبت به گذشته افزايش يافته است، هـدف از انتخـاب             

ل الوصول  ــاين روش درماني اين بود که نقش عوامل درماني سه         

هـاي  و ارزان در درمـان بيمـاري      ) آب معدني و عـصاره گيـاهي      (

 .هيپرليپيدميک مورد ارزيابي قرار گيرد
 بدليل داشتن    معدني جرموک و گياه اسکابروم     با اين توصيف آب   

مواد معدني همچون منيزيم و تركيبات فيتو شـيميائي مهـم ماننـد             

 انتخـاب   فالونوئيدها و نيز نبود مطالعه علمي معتبر  در اين زمينه            

مقايسه بررسي و   شدند تا اثر آنها در درمان هيپرکلسترولمي مورد         

 .قرار گيرد
در مطالعه حاضر  با اين فرض كـه هـم آب معـدني و هـم گيـاه                   

باشـند سـعي شـد تـا        اسکابروم قادر به کاهش کلسترول خون مي      

تأثير عصاره گياه هيپريکوم اسـکابروم و آب معـدني جرمـوک در             

که به مدت دو مـاه تحـت        ) Rat(ليپيد پروفايل موشهاي صحرايي     

رژيم پرچرب قرار گرفته و به افزايش ليپيد خون مبتال شده بودند            

 .مورد ارزيابي قرار گيرد
 

  روشها ومواد  ‐۲

  مواد: ۲‐۱

 تبريز کـه در جـدول شـماره      ي آب آشاميدن  و جرموک   يآب معدن 

از .  جرمــوک و آب تبريــز آمــده اســتي آب معــدنيمحتــو) ۱(

نمـك  .اسـتفاده گرديـد  ) مرك آلمـان ( و متانول  DMSOكلسترول، 

رژيـم  . تهيـه شـد   ) آمريكـا (سديم اسيد كوليك از شركت سيگما       

ي از شركت نيرو سهند تبريـز       غذائي معمولي حيوانات آزمايشگاه   

  .فراهم شد

  دستگاهها: ۲‐۲

 ۰۰۰۱/۰، تـرازوي دقيـق      )هيدولف آلمان (آسياب برقي، اواپراتور    

  . آمريكا۳۰۰ ژاپن، اتوآنااليزر آبوت مدل آسيلون ANDگرم 

  حيوانات: ۲‐۳

كـه   گـرم    ۱۰۰‐۱۵۰ يدر محدوده وزن  ،  SDرت نر، نژاد     ۴۸ تعداد

  .ه شدنداز انستيتو پاستور تهران تهي

  روش تهيه عصاره گياه: ۲‐۴

د  سپس طـي چنـ   شده و در مرحله ابتدايي گياه را در آسياب پودر         

 بــا مرحلــه بعــدي در. اســتخراج گرديــد ۷۰%مرحلــه بــا متــانول 

  . آيد عصاره خشک به دست مي اواپراتور  طي چند مرحله

  روش تهيه رژيم غذايي پرکلسترول: ۲‐۵

 : اسـت   ذيل  شرح ر كيلوگرم به   ازاي ه  فرمول غذاي پرکلسترول به   

، نمـک سـديم      گـرم  ۲۰کلـسترول    گرم،   ۸۵۰پودر غذاي معمولي    

مـواد   . گرم ۲۵ آرد    گرم و  ۱۰۰روغن نارگيل    گرم،   ۵کوليک اسيد   

اخـتالط مـواد بـه ترتيـب از      ( Up- Triturationبه روش فوق ابتدا 

وزن كمتر به سمت وزن بيشتر بـه منظـور فـراهم نمـودن امكـان                

 و بـا اضـافه      ه در آزمايشگاه با هـم مخلـوط شـد         )الطبهترين اخت 

با چرخ گوشت   ير درآمده و     مقدار کافي به شکل خم      آب به  کردن

قـرار  ها  رتبه شكل پلت در آمده و پس از خشك شدن در اختيار        

  .ميگرفت

  ي فارماکولوژروش کار: ۲‐۶

نـژاد  از   نـر     رت ۴۸جهت دستيابي به اهداف ذکر شده، تعـداد         

SDايــن . انتخــاب شــدند گــرم۱۰۰‐ ۱۵۰زنــي  در محــدوده و 

بـه  ل  مرحلـه او  تايي تقسيم شـده و در   ۶ گروه   ۸حيوانات در   

 ۱گـروه   . دـــ قـرار گرفتن  ل  يـ  ذ يهـا ميتحت رژ  روز   ۶۰مدت  

هـا  ، غـذاي معمـولي وآب شـهري و بقيـه گـروه            )گروه کنترل (

  .غذاي پرکلسترول و آب شهري دريافت کردند

ا خـونگيري   هـ  رته از چـشم     ايان اين دوره دو ماه    ـــــــدرپ

السما و  ـــــ دهاي پ ـــــــ د و سـطوح ليپي    ــــــــ به عمل آم  

هـاي خـوني و کبـدي مـورد ارزيـابي          مـــــعضي آنزي ــــــب

  . قرار گرفت

هـا بـه شـکل زيـر        م غـذايي رت   ــــــار رژي ـــــدر مرحله دوم ک   

  :تغيير يافت
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  ١٧                                                                                                            اثر هيپريكوم اسكابروم و آب معدنی بر چربي خون                                                                 علوم داروئي

 

 DMSO ي تزريق داخـل صـفاق     ،غذاي معمولي، آب شهري   : ۱گروه

  و نرمال سالين

 DMSO ي تزريق داخـل صـفاق     ،غذاي معمولي، آب معدني   : ۲گروه

  و نرمال سالين

ــروه ــهر : ۳گ ــولي، آب ش ــذاي معم ــق داخــل صــفاق ،يغ  ي تزري

  )mg/kg۵/۰(آتورواستاتين 

 DMSO، تزريق داخـل صـفاقي       يشهر، آب   معموليغذاي  : ۴گروه

  نرمال سالينو 

 .DMSOصـفاقي   ، تزريق داخل    يشهر آب   پرچرب،غذاي  : ۵گروه

  و نرمال سالين

 DMSO ي تزريق داخل صـفاق    ،غذاي پرچرب، آب معدني   : ۶گروه

  و نرمال سالين

 عـصاره   ي تزريق داخل صـفاق    ،ي شهر غذاي معمولي، ّآب  : ۷گروه

  )4mg/kg(اسکابروم 

 عـصاره   ي تزريق داخل صـفاق    ،يشهرغذاي معمولي، ّآب    : ۸گروه

  )12mg/kg(اسکابروم 

ـ    رژيمها  رت ـ    روز   ۶۰ه مـدت    هاي فوق را ب د و بعـد    دريافـت کردن

 .ها خونگيري انجام شدازاتمام دوره، از چشم رت
   آناليز آماري: ۲‐۷

 هـا و سـاير      گليـسريد ، تـري  توتالتغييرات سطح خوني کلسترول   

 هاي مختلـف بـه صـورت        در گروه  ورد مطالعه ـــــپارامترهاي م 

SE) Mean ± (    اي هـ  تنظيم گرديد براي مقايـسه اثرگـذاري رژيـم

در پارامترهاي مختلف از آزمون     ) آب معدني و يا عصاره     (درماني

Anova      و سپس از آزمون tukey       بـا لحـاظ    .  استفاده به عمـل آمـد

  .دار تلقي گرديد نتايج معنيP<0.05کردن 

  

  نتايج ‐٣

تأثير رژيم غذايي پرکلسترول در افزايش کلسترول،       : ۳‐۱

  Rat در LDL  و HDLگليسريد،  تري

نـشان  ) ۱ (شـماره شي از تجويز رژيـم پرچـرب در نمودار     نتايج نا 

در گـروه تحـت تجـويز رژيـم غـذايي پرچـرب             . داده شده است  

 حيوانــات ايجــاد ميــشود Lipid profileداري در  تغييــرات معنــي

)P<0.001.(   

، )4,12mg/kg, ip(مقايسه تأثير عصاره اسـکابروم  : ۳‐۲

) mg/kg, ip ۵/۰(وک وآتورواسـتاتين  ـآب معدني جرم

د، ــــــــگليـسري رول، تـري    ـــــدر کاهش کلـست   

HDL و LDLدر Ratـــ مب ــعيت ــــ ــه وضــ تال بــ

  هيپرليپيدميک

مشاهده ميشود، نتايج حاکي از     ) ۲ ( شماره همانطوريکه در جدول  

  :اين است که

آتورواسـتاتين، آب معـدني و عـصاره        (هاي درمـاني    همه رژيم . ۱

 حيوانـات  Lipid profileداري در وجب تغييـرات معنـي  ــــم) گياه

  .شودمي

جويز روزانه آب معدني و يـا دوزهـاي مختلفـي از         ــــــــــت. ۲

ـــگي ــکابروم ـــــــ ــه  Ratدر ) 4,12mg/kg, ip(اه اس ــتال ب ــه مب  ک

داري در   ند تفـاوت معنـي    ـــــــک هـست  ـــ وضعيت هيپرليپيدمي 

Lipid profile        خون حيوانـات نـسبت بـه گـروه تحـت درمـان بـا 

  .ين نداردآتورواستات

  بر روي سـطح خـوني کلـسترول،          DMSOتأثير  : ۳‐۳

   Rat در LDL و HDLگليسريد، تري

دهـد کـه بـين گـروه        نـشان مـي   ) ۲ ( شماره نتايج ناشي از نمودار   

 و گروه دريافت کننده نرمال سالين اختالف        DMSOدريافت کننده   

 و HDLگليـسريد،  داري از نظر ميزان اثر روي کلسترول، تري   معني

LDLوجود ندارد .  

تأثير آب معدني جرموک در افزايش ميـزان منيـزيم        : ۳‐۴

  تحت تجويز آب معدني Ratخون در 

مـشاهده  ) ۳ ( شـماره  نتايج تغييرات ميزان يون منيـزيم در نمـودار        

 ۶و) DMSOدريافـت کننـده      (۵ميشود براي ايـن کـار گروههـاي         

 در  بـه هـر دو گـروه      . اندمقايسه شده ) دريافت کننده آب معدني   (

م غـذايي پرچـرب همـراه بـا آب شـهري،            ـــــــ مرحله اول رژي  

  . شد تجويز مي

 غــذاي پرچــرب و آب شــهري DMSOدر مرحلــه دوم بــه گــروه 

تجـويز شـد و گـروه ّآب معـدني غـذاي پرچـرب و آب معـدني        

نتـايج  . شـد   تزريق مـي   DMSOدريافت کرد ضمناً به هر دو گروه        

ب معدني ميزان منيزيم    دهد که در گروه دريافت کننده آ       نشان مي 

 .داري نيافته استخون نسبت به گروه ديگر افزايش معني
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P<0.001 ***.  
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  مقايسه نتايج مشخصات فيزيکوشيميايی آب معدنی و آب تبريز‐١جدول 

  تبريزشرب آب   آب معدنی  مشخصات فيزيکوشيميايی

pH ۸/۶  ٣/٧  

(mg/l)٢٣٠  ٣٣٠٠ انده خشکباقيم  

CO2(mg/l) ٦/١٧  ٤/٧٧٤  

  ١٧٥  ٨٨٠   سختی تامmg/ l)  کربنات کلسيم(

  ٤٥  ٢٣٢   کلسيمmg/ l)  کربنات کلسيم(

(mg/l)٣٠  ١٤٥  منيزيم  

(ppm)٣١  ١٠١٣   سديم  

(ppm)٣  ٨٤   پتاسيم  

(mg/l)٩  ٢٥٠   کلريد  

(mg/l)١٥  ٨٠٠   سولفات  

)cm/٤٣٣  ٥١٧٠  هدايت الکتريکی) ميکروزيمنس  

  

هر . Ratگليسريد در حيوان در کاهش کلسترول و تري) 0.5mg/kg, ip(و آتورواستاتين ) 4,12mg/kg ip(تأثير آب معدني و عصاره گياه هيپريکوم اسکابروم : ٢جدول 

  .  تنظيم شده استMean ±  SEنتايج به صورت .  رت بود٦گروه شامل 

LDL-CH HDL-CH Triglyceride Cholesterol-Total   

157.4 ±16.57 21.5 ± 1.67 54.34 ± 2.75 189 ±16.89 Control 

 Atorvastatine ٭٭٭5.45 ± 81.25 5.54 ± 47.25 ٭1.65 ± 28.5 ٭٭٭6.84 ± 43.9

(0.5mg/kg, ip) 

 Mineral water ٭٭٭2.27 ± 80.00 3.20 ± 46.14 1.99 ± 26 ٭٭٭4.87 ± 51.8

 Scabrum (4mg/kg, ip) ٭٭٭4.85 ± 77.40 2.69 ± 44.17 ٭1.78 ± 28.5 ٭٭٭7.22 ± 47

 Scabrum (12mg/kg, ip) ٭٭٭5.44 ± 71.20 2.90 ± 42.50 ٭1.16 ± 27.5 ٭٭٭6.67 ± 34.3

p<0.001و ٭٭٭ p<0.05  دهنده اختالف معني دار ميان پارامترها در گروه تحت تجويز نشان٭ DMSO گروه ديگر ميباشد٤ با .  

  

  بحث  ‐۴

 و ماشيني شدن از بسياري جهات فوايد اگر چه پيشرفت صنعت

و سودمنديهاي زيادي را براي انسان به همراه دارد، اما ورود 

اي را نيز پديد آورده تکنولوژي جديد به زندگي مشکالت عديده

است که در برخي مواردصدمات جبران ناپذيري به زندگي انسانها 

تغييرات يکي از مشکالت ناشي از زندگي ماشيني و . کندوارد مي

هاي جديد و يا افزايش شيوع بعضي از انواع زندگي بروز بيماري

توان  را می) روقی ناشی از هيپرليپيدمیبيماری قلبی ع(ها بيماري

  .اشاره کرد

های معدنی گياهان دارويی، آب(امروزه استفاده از منابع طبيعی 

ها به جهت آثار سودمندی که جهت کنترل انواع بيماري...) و

ای که جهت در مطالعه. د طرفداران بيشتری پيدا نموده استدارن

بررسي اثر آبهاي معدني سولفاته کلسيم، منيزيم گوگرددار بر 

روي سطوح ليپيدهاي پالسما انجام گرفته، نتايج حاکی از اين بود 

 در حيوان Lipid profile که تجويز آبهای معدنی قادر به کاهش 

  ).۲(است تحت درمان با رژيم پرکلسترول 

سودمندی عصاره گياهان سرشار از ترکيبات فالوونوئيد در کنترل 

  ).۴و۷(وضعيت هيپرليپيدميک گزارش گرديده است 

در مطالعه حاضر اثر عصاره گياه هيپريکوم اسکابروم و آب 

 در حيوان Lipid profileدار در تغييرات معدني سولفاته، منيزين

نتايج حاکي از اين .  گرفتمورد مطالعه قرار) Rat(آزمايشگاهي 

  :بود که

ميزان مصرف آب و غذا در گروه کنترل نسبت به گروههاي ) الف

به . ديگر بيشتر و به همين دليل افزايش وزن آنها نيز زيادتر است
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عبارتي ديگر تجويز غذاي پرچرب موجب کاهش اشتها و کاهش 

توان با توجه به اين نتايج مي. گردد مي) آب مصرفي(تشنگي 

گفت رتها تمايل زيادي به خوردن غذاي معمولي نسبت به غذاي 

پرچرب دارند که اين شايد به علت تأثير رژيم غذايي در توليد 

  ).۸و۹و۱۰(باشد ) CCK(توکينين سسيهورمون کوله

 تغييرات معنيايجاد رول قادر به ــتجويز رژيم غذايي پرکلست ) ب

که اين نتايج با ) ۱نمودار(است Lipid profile  در) P<0.001(داري 

 ).۱۱(نتايج مطالعات قبلي مطابقت دارد 
 در mg/kg, ip 0.5)(تجويز يکبار در روز از آتورواستاتين   ) ج

حيوانات مبتال به زيادي چربي خون موجب اصالح وضعيت 

گردد که اين نتايج با نتايج مطالعات قبلي مطابقت هيپرليپيدمي مي

 ).۱۲و۱۳(دارد 
به ) 4,12mg/kg, ip(صاره گياه اسکابروم عتجويز يکبار در روز  ) د

داري در سطح کلسترول و  صورت وابسته به دوز تغييرات معني

 ).P<0.001(گليسريد ايجاد نمود تري
مطالعات قبلي نشان داده است که هيپريکوم اسکابروم حاوي 

فالوونوئيدها عواملي ). ۱۴و۱۵ (فالوونوئيدهاي مختلفي است

  باعث کاهش LDLاکسيداسيون هستند که با جلوگيري از 

  ).۷(گردند  ليپيدهاي پالسما مي

 احتمالي اصالح ليپيدهاي سرم به سبب هايبنابراين مکانيسم

  گياه هيپريكوم اسكابرومعصاره محتواي فالوونوئيدي موجود

 مکانيسم دقيق، نيازمند مطالعات بيشتري فهماست که جهت 

  .هستيم

دار، در حيوانات يزينتجويز آب معدني سولفاته، کلسيک، من  ) ه

مبتال به وضعيت هيپرليپيدميک نيز موجب اصالح ليپيدهاي سرم 

که اين اثرات در مقايسه با اثرات آتورواستاتين و عصاره . گرديد

  .داري نداشت اسکابروم، تفاوت معني

پيدپروفايل را ـمکانيسمهاي احتمالي اثر آب معدني بر اصالح لي

  :بحث قرار دادتوان در سه مورد زير مورد  مي

A : امالح موجود در آب معدني موجب تشکيل کمپلکس نامحلول

اين اثرات موجب . شودجذب اسيدهاي صفراوي مي و غيرقابل

به . شودکبدي اسيدهاي صفراوي مي‐اياختالل در چرخه روده

اين ترتيب سطوح پايين اسيدهاي صفراوي در روده منجر به 

  ).۸و۱۶(شود گليسريدها و کلسترول ميکاهش تري

B :  يون منيزيم و سولفات موجود در آب معدني که با مقادير

باشد شود از جذب گوارشي کمتري برخوردار ميبيشتر ديده مي

اي و آثار ها قادر به تحريک عضالت صاف رودهاين يون). ۸(

که اين امر موجب کاهش توقف ليپيدها در روده ) ۸(مليني دارند 

گليسريدها و کلسترول  اي تريرودهو در نتيجه کاهش جذب 

  .افتد اتفاق مي

C : کلسيم ومنيزيم خود مستقيماً با اسيدهاي چرب موجود در

  ).۸(نمايد  رژيم غذايي ترکيب و ايجاد رسوب کم جذب را مي

  

   نتيجه گيري‐۵

اسـتفاده از   با توجه به نتايج حاصله از اين مطالعه به نظـر ميرسـد              

اسـکابروم بـا توجـه بـه     هيپريكـوم  آب معدنی و يا عـصاره گيـاه     

 در انسان، Lipid profile عوارض کم احتمالی جهت مطالعه بر

  .باشدگزينه مناسبی مي تواند 
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