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٢۶ 
 

  کلسترول هاي صحرایی هایپر بررسی اثر عصاره هیدروالکلی گیاه ریواس  و سماق بر روي وزن موش
  

  3،رضا توحیدپور 3*حجت  ، حضرتی2، سکینه نوري سعیدلو 1میکائیلی پیمان نویسندگان:
 یه،ایرانگروه فارماکولوژي،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،اروم1 آدرس:

 دکتراي علوم تغذیه،مرکز تحقیقاتسالمت مواد غذایی و اشامیدنی،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،ارومیه، ایران2 -1
 دانشجوي دکتریدامپزشکی،دانشکده دامپزشکی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه،ارومیه،ایران3 -2

H.hazrati@ymail.com 
کلسترولمی در  ها با تغذیه و هایپر عروقی و چاقی و  همچنین ارتباط تناتنگ این بیماري هاي قلبی :با توجه به بروز بیماريوهدف سابقه

جوامع امروزي ، مطالعه در جهت معرفی مواد خوراکی در دسترس ،و حائز اهمیت در کاهش کلسترول و همچنین وزن بدن بسیار 
الکلی این گیاهان مورد  را انتخاب کردیم که عصاره هیدرو،ما در این مطالعه ریواس و سماق  مؤثرباشد. از مواد خوراکی  ضروري می

  بررسی قرار گرفت.
گروه براي سازگاري  4بندي شدند .این  کروه تقسیم 4موش صحرایی نر به وزن و سن تقریبی یکسان در  32در این مطالعه ها: روش

رژیم  1هاي غذایی متفاوت قرار گرفتند.گروه  رژیمروز تحت  21مدت  روز نگهداري شدند و سپس به 10غذایی به مدت  محیط و جیره با
سیسی عصاره 1عالوه  سی کلسترول به سی 1,5عالوه  رژیم عادي به 3درصد،گروه  1,5عالوه گاواژ کلسترول رژیم عادي به 2عادي،گروه 

گیري  روز اندازه 7ها هر  سی سی عصاره ریواس، وزن این گروه 1سی کلسترول به عالوه  سی 1,5عالوه  رژیم عادي به 4سماق گروه 
  گیري شود. گلیسرید انها هم اندازه تا میزان کلسترول و تري آمدعمل  روزاخر هم از طریق  قلب حیوانات خونگیري به شد و در می

 وهگر با) 2( خالی کلسترول با شده تغذیه گروه در)  p<0.05( داري معنی وزن افزایش که داد نشان ها گروه وزنی بررسی ها: یافته
دارد. نتایج نشان داد که غلظت کلسترول و  وجود 4 و 3 هاي گروه با 2 گروه  بین) p<0.05(داري معنی تفاوت.  دارد وجود) 1( کنترل
با گروه تغذیه شده با کلسترول دارد و همچنین p<0.05) (داري هاي تغذیه شده با ریواس و سماق کاهش معنی گلیسرید گروه تري

در  2داري در سطح غظت کلسترول گروه  داري نداشتند. افزایش معنی د گروه سماق با گروه ریواس تفاوت معنیگلیسری کلسترول و تري
  وجود ندارد. 4و 3هاي  با گروه 1داري بین گروه  وجود دارد. تفاوت معنی 1مقایسه با گروه کنترل

گلیسرید رت هاي تغذیه شده با کلسترول  ترول و نرينتایج نشان داد که عصاره سماق و ریواس اثر کاهنده بر سطح کلس نتیجه گیري:
گلیسرید  گردد از این گیاهان براي جلوگیري از افزایش وزن و همچنین افزایش کلسترول و تري خالص را داراست لذا پیشنهاد می

  استفاده شود . این مطالعه نیاز به تحقیقات بیشتري دارد.
  ،کلسترول گلیسرید ریواس، سماق،چاقی،تري کلیدي: کلمات


