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 چربی خون: یک مطالعه مروری های گياهی مختلف بر سطحعصارهتأثير 
 2جواد رضويان ،1راضيه هادوي ،1صديقه يوسفي

 . دانشجوي ارشد بيوشيمي باليني. كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران1
 علوم پزشکي تهران، تهران، ايران. دانشجوي ارشد بيوشيمي باليني. كميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه 2

 هاي فشار خونيعروقي، ديابت، بيماري -افزايش چربي خون، خصوصاكلسترول به عنوان عامل مهمي در بيماري هاي قلبيمقدمه و هدف: 

اروهاي كاهنده ليپيد در هاي غذايي به جاي دباال مي باشد. طي چند دهه اخير، در اكثر كشور ها ميزان استفاده مردم از داروهاي گياهي و مکمل
هاي شيميايي، سبب گرايش باالي افراد جامعه به داروهاي گياهي شده است. اند. از طرفي عوارض جانبي داروكاهش چربي خون افزايش يافته

 نماييم.را بررسي  چربي خون باال هاي گياهي مختلف بر سطحآن شديم تا تأثير عصارهدرهمين راستا ما در اين بازنگري بر

 و pubmed ،google scholar، SIDاين مطالعه مروري با جستجو در بانک هاي اطالعاتي الکترونيکي مواد و روش ها: 

IranMedex انجام شده است. مندو رعايت معيارهاي مطالعه مروري نظام 

بالغ سوري موجب كاهش سطوح تمام ليپيد هاي سر موش  70تجويز دوهفته اي عصاره هيدروالکلي اين ماده بر روي  كرفس كوهي:یافته ها: 

 LDLو  TGرت بالغ موجب كاهش معني داري در سطح  36تجويز چهار هفته اي عصاره اتانولي گيالس بر روس  گيالس:سرم گرديده است. 
به  LDLترول و ، كلسTGسر موش صحرايي نر موجب كاهش سطح  40در يک مطالعه، تجويز عصاره ي سير)آليين( به  سير:گرديده است. 

 تركيب موجود در بذر گياه خار مريم،كه مطالعه آن بر روي مدل هاي حيواني، كاهش معناداري را در سطح كلسترول،سيلي مارين: طور معنادار شد. 

LDL  وTG  .(: در يک كارآزمايي شاهد دار تصادفي دوسويه كور، نشان داده شده است كه اسفرزه ميتواند اسفرزه )پسيليومنشان داده است
LDL  سرمي را بدون اثر برHDL  .فرد مبتال به كلسترول خون باال انجام گرفت، مصرف روزانه  38در مطالعه اي كه بر روي  سويا:كاهش داد
در مطالعات مختلف نشان داده شده است كه  زعفران:كاهش دهد.  %10را حدودأ  LDL.و  TGگرم سويا توانست ميزان كلسترول،  47ميزان 

. گزارش شده  مخمر قرمز برنج:دهد. را افزايش مي HDLشده و  LDLكروسين موجود در زعفران موجب كاهش سطح پالسمايي كلسترول و 
 HMG-CoAها در اين ماده است كه آنزيم يل وجود استاتيندلشود كه اين اثر بهاست كه تجويز اين برنج منجر به كاهش كلسترول خون مي

مي گردد، در حاليکه  LDLتحقيقات نشان داده اند تزريق درون صفاقي عصاره اين گياه باعث كاهش ميزان كلسترول و  كاكنج:كنند. را مهار مي
 مشاهده نشد. TGو  HDLتغييرات معناداري در سطح 

ان مي دهند تركيبات موجود در گياهان دارويي از جمله استرول ها، فيبر هاي غذايي و ديگر تركيبات اطالعات بدست آمده نشنتیجه گیری: 

 آنتي اكسيداني مي توانند در متابوليسم چربي ها تأثير بگذارند.

 عصاره هاي گياهي، چربي خون، كلسترولکلید واژه: 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

