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چکید ه 
پژوهش های اخیر نشــان می دهد گیاهان دارويی که حاوی مواد با خواص آنتی اکسیدانی هستند، در کاهش لیپوپروتئین های سرم 
خون در حیوانات تغذيه شده با رژيم های غذايی پرچرب اثرات بارزی دارند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر عصاره کهورک 
بر میزان چربی خون و آنزيم های کبدی در رت های هیپرکلسترولمیک بود. در اين پژوهش تعداد 20 سر رت نر بالغ با وزن متوسط 
350-300 گرم و سن تقريبی 10 هفته از مرکز ناباروری يزد خريداری شد. در ابتدا به مدت دو هفته رت ها تحت تغذيه با رژيم پايه 
حاوی پروتئین، فیبر و چربی قرار گرفتند و پس از آن در چهار گروه پنج تايی به طور تصادفی تقسیم شدند. گروه اول با رژيم غذايی 
معمولی، گروه دوم با رژيم غذايی پرکلســترول، گروه ســوم با رژيم غذايی معمولی به عالوه عصاره کهورک و گروه چهارم با رژيم 
غذايی پرکلسترول به عالوه عصاره کهورک برای مدت 13 هفته تغذيه شدند. قبل از آزمايش، 30 و 90 روز پس از تغذيه، از حیوانات 
آزمايش های بیوشیمیايی به عمل آمد و مقادير کلسترول تام، تری گلیسیريد، کلسترول LDL و کلسترول HDL و آنزيم های کبدی 
ALT&AST اندازه گیری شد. تجزيه و تحلیل داده ها با اســتفاده از آزمون آنالیز واريانس يک طرفه انجام شد و p > 0/05 معنادار 
 ،LDL در نظر گرفته شــد. نتايج حاکی از آن بود که در گروهی که از ريشــه گیاه کهورک استفاده کرده بودند، مقادير کلسترول
کلسترول HDL و آنزيم های کبدی ALT&AST نسبت به گروه شاهد اختالف معنی داری را نشان دادند )p> 0/05(. نتیجه کلی اين 

پژوهش حاکی از آن است که اين عصاره در کاهش ريسک فاکتورهای کبد چرب و انفارکتوس قلبی می تواند بسیار مؤثر باشد.
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Recent studies show that medical vegetables such as Prosopis farcta have substances with antioxidant effect which de-
crease serum lipoprotein in animals fed with hyperlipidemic diet. The main purpose of this study was to investigate the 
effect of Prosopis farcta extract on serum lipid and liver enzymes in hyper-cholestrolemic rats. In this study, 20 vistar 
male rats with approximately 300-350 g-weight and 10-week age were taken from infertility center of Yazd. At first, 
the rats were fed with a base diet containing protein, fiber and fat for two weeks. Then they were randomly divided into 
four groups of five animals: Group 1, standard diet, Group 2, a diet containing cholesterol, Group 3, a diet containing 
standard diet with Prosopis extract and group 4, a cholestrolemic diet with Prosopis extract. All animals were fed for 
13 weeks. Total cholestrole (TC), triglyceride (TG), Alanine Aminotransferase (ALT), Aspartate Aminotransferase 
(AST), low density lipoprotein and high density lipoprotein were measured before the experiment, and 30 days and 90 
days after feeding. The data were analyzed using one way Anova. The p-values below 0.05 (p<0.05) were considered 
as significance level. The result showed significant differences in concentration of LDL, HDL, AST & ALT in Prosopis 
farcta extract-fed group compared to the control group ( p<0.05 ). The overall result of this study showed that Prosopis 
farcta extract has an effective role in decreasing risk factors of heart infarction and fatty liver.
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مقدمه
آترواســکلروز که در زبان عامیانه تصلب شــرایین نامیده می شود، یک 
بیماری التهابی اســت که شایع ترین علت مرگ و میر در کشورهای صنعتی 
بوده و پژوهش های بســیاری برای حل مشکالت مربوط به این بیماری در 
حال انجام اســت )8(. آترواســکلروز فرآیند پیچیده ای است که نمی توان 
یــک عامل خطر اصلی برای آن مشــخص کرد، زیرا عوامــل و فاکتورهای 
مختلف بــا یکدیگر درگیر می شــوند ولی به طور کلی رســوب پالک هایی 
شــامل کلسترول و مواد چربی همراه با بافت فیبروزی و رسوبات نمک های 
کلسیمی در دیواره داخلی شــریان های بزرگ و متوسط اندام های مختلف 
موجب ایجاد آترواســکلروز می شود )7(. در شــروع و پیشرفت این ضایعه 
التهابی عوامل مختلفی تأثیر دارند، که از آن جمله می توان به رادیکال های 
آزاد، پرفشــاری خون، دیابت قندی، تغییرات ژنتیکی، هیپرکلســترولمی و 
برخــی از ویروس ها ازجمله هرپس ویروس و کالمیدیا اشــاره کرد، ولیکن 
پراکسیداســیون لیپوپروتئین ها رویــدادی کلیدی در پیدایش و توســعه 
آترواســکلروز محسوب می شود. لذا حفاظت آنتی اکسیداتیو لیپوپروتئین ها 
در بدن به وســیله آنتی اکسیدان های طبیعی و مصنوعی، روش مؤثری برای 
جلوگیری از بی نظمی قلبی- عروقی اســت )7و16(. امروزه گیاهان دارویی، 

با توجه به جایگاه ویژه اي که در بهداشــت و ســالمت جامعه دارند، همواره 
مورد توجه مراکز علمی و پژوهش ســراها هســتند. گیاه کهــور از خانواده 
میموزاســه گیاهي است که در سواحل جنوبي کشــور ایران در استان هاي 
سیستان و بلوچســتان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان و جنوب فارس رویش 
دارد و به صورت محدود در اکثر زمین هاي کشاورزي یافت مي شود. این گیاه 
به آب چنداني نیاز ندارد و در زمین هاي خشــک نیز رشــد و نمو مي کند. 
جنــس کهور 44 گونــه را در بر مي گیرد که 40 گونه بومي آمریکاســت و 
از میــان آن ها چهار گونه کهــورک (Prosopis farcta)، کهورک آمریکایي 
یــا پاکســتاني (Prosopis julifilora)، کلزیــان )Prosopis koelziana) و 
کهورک ایرانی (Prosopis cineraria) در ایران یافت مي شود. گیاه کهور در 
کشورهاي مختلف ازجمله هند، پاکستان، نیجریه، غنا، برزیل و پرو اهمیت 
خاصي در اقتصاد روســتایي دارد و گزارش هاي متعددي از ارزش غذایي و 
دارویــي آن وجود دارد )3، 12 و 17(. این گیاه هم همانند ســایر گیاهان 
کاربردهاي فراواني دارد اما کاربردهاي متداول این گیاه بیشــتر از ریشــه 
آن است. ریشــه این گیاه خاصیت رنگ رزي دارد و بیشتر در دباغي کردن 
و رنگ کردن پوست استفاده مي شــود. درگذشته که دامداران جهت تهیه 
دوغ از پوست دام ها )َمشک( استفاده مي کردند، به منظور رنگ رزی از ریشه 
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این گیاه اســتفاده مي کردند. همچنین دانه هاي این گیاه پس از ســوزندان 
برای ضدعفوني مشــک ها استفاده مي شــد. در هند آن را راه حل های سبز 
کنترل آلودگي فلزات سنگین در معادن ساحلي مي دانند؛ همچنین پناهگاه 
و مــکان تخم ریزي پرندگان مهاجر بوده و اهمیت حفاظت محیط زیســتي 
دارد. صمغ آن، ماده بسیار مفیدي براي کپسوله کردن مواد است و ترکیبات 
دانــه این گیاه به عنوان حجم دهنــده و عامل ثبات در صنایع غذایي به کار 
مي رود. به عالوه در طب سنتي در ترکیب با تنباکو براي تسکین درد دندان 
کاربرد داشته و قســمت هاي مختلف گیاه حاوي ترکیبات پلي فنله و تانن 
با اهمیت پزشــکي است )4(. ازجمله خواص مهم دارویي کهور، خواص ضد 
میکروبي آن اســت )3(. ازجمله خواص دیگــر دارویی گیاه جغجغه خواص 
ضد دیابتی، ضد اسپاســم، تسکین دهندگی و ضد التهابی آن است )2(. به 
دلیل غنی بودن فلور گیاهان ایران و نیز فرهنگ و دانش غنی اســتفاده از 
گیاهان دارویی و وجود عالقــه و دانش به این علم در اقوام مختلف ایرانی، 
توجه به این علم بســیار ضروري است. در این راستا و با توجه به گسترش 
تقاضا براي گیاه درمانی جهت پیشــگیری و کنترل آترواسکلروز، مطالعه ای 
با هدف بررســی اثر تغذیه بــا عصاره آبی کهورک بــر آنزیم های کبدی و 
لیپوپروتئین های موجود در سرم خون در رت های هیپرکلسترولمیک انجام 

شد.  

مواد و روش ها
تهیه گیاه کهورک

ابتدا گیاه کهورک از زمین های کشــاورزی در اســتان یزد جمع آوری 
شد. سپس توسط گیاهشــناس مرکز هرباریوم دانشــکده منابع طبیعی و 
کویرشناسی دانشــگاه یزد با کد هرباریومی ۹17 شناسایي و به آزمایشگاه 

منتقل شد و گونه شناسایی شده تأیید شد.

استخراج عصاره
ریشه این گیاه پس از شستشو و خشک شدن، با آسیاب برقي به صورت 
پودر درآمد و 70 گرم از پودر ریشــه، داخل کاغذ صافي ریخته شــد و به 
دســتگاه سوکسله منتقل و با افزودن 700 سی سی آب مقطر، عصاره گیري 
انجام شد )4(. پس از تغلیظ کامل عصاره در انکوباتور، جهت تیمار، محلولي 

با دوز چهار میلی گرم در میلی لیتر تهیه شد.

گروه بندی رت ها و نحوه تغذيه آن ها
به طور تصـــادفی تعداد 20 سر رت نر بالغ با وزن متوسط 300-3۵0 
گرم و ســن تقریبی10 هفته، از مرکز نابــاروری افالطونیان یزد خریداری 
شــد. به مدت دو هفته حیوانات تحت رژیم غذایی پایه که حاوی 20 درصد 
پروتئین، 1۵ درصد فیبر و 10 درصد چربی بود، قرار گرفتند. در این مـدت، 
موش ها بـراي سازگاري با شرایط محیط، در شـرایط اسـتاندارد از نظر دما، 
رطوبـــت، تغذیـه و نـور )12 سـاعت روشـــنایی- 12 سـاعت تاریکی( در 
حیوان خانه نگه داري شدند. حیوانات ازلحاظ خوردن آب و غذا در این مدت 
محدودیت نداشتند. پس از پایان دوره سازگاری با محیط به مدت دو هفته، 
حیوانات به طور تصادفی به چهار گروه پنج تایی تقسیم شدند. به مدت 13 
هفته، گروه اول رژیم غذایی معمولی، گروه دوم رژیم غذایی پرکلســترول، 
گروه سوم رژیم غذایی معمولی به عالوه عصاره کهورک و گروه چهارم رژیم 

غذایی پرکلسترول به عالوه عصاره کهورک دریافت کردند. عصاره گیاه با دوز 
80 میلی گــرم در کیلوگرم وزن بدن، دو بار در روز همراه با غذا به حیوانات 
خورانده شد. دوز عصاره بر اســاس آزمایش های مقدماتی مشخص گردید. 
عصاره گیاه بــا دوز 80 میلی گرم در کیلوگرم وزن بدن در ســه میلی لیتر 
ســرم فیزیولوژی حل شد و به میزان پنج سی سی در دو نوبت صبح و عصر 
به صورت خوراکی، توســط پیپت به حیوانات خورانده شد. حیوانات دو گروه 
دیگــر دو بار در روز و به همان میزان ســالین نرمال دریافت کردند. جهت 
تهیه رژیم پرکلسترول، کلسترول تهیه شده از کارخانه مرک آلمان به میزان 
یک گرم با ســه گرم روغن مایع و ۹6 گرم پلت )غذا( که به صورت پودری 
درآمده بود، مخلوط شد. به این مخلوط کمی آب اضافه شد و بعد از مخلوط 
شدن تحت فشار، مجدداً به صورت پلت درآورده شد و پس از خشک کردن 
بــه مقدار مورد نیاز، روزانه به حیوانات خورانده شــد. پلت های غذایی تهیه 
شــده به وزن یک گرم به صورت روزانــه و به تعداد چهار عدد در اختیار هر 

حیوان قرار گرفت.

خون گیری
از ورید دمی رت ها در سه مرحله خون گیری به عمل آمد. به این صورت 
که اولین خون گیری قبل از شروع تلقیح عصاره بود. دومین خون گیری 30 
روز پس از شــروع تلقیح عصاره و ســومین مرحله خون گیری بعد از اتمام 
دوره آزمایش انجام شــد. خون های جمع آوری شده با دور 3000 به مدت 
1۵ دقیقه ســانتریفوژ گردید. سپس سرم توسط سمپلر جداسازی شد و به 
لوله های اپندورف منتقل شد و تا انجام آزمایش های بیوشیمیایی در یخچال 

نگه داری شد.

انجام آزمايش های بیوشیمیايی
نمونه های سرم جهت انجام آزمایش های بیوشیمیایی به آزمایشگاه ارسال 
شد و مقادیر آنزیم های کبدی AST& ALT، کلسترول تام، تری گلیسیرید و 
کلسترول LDL&HDL اندازه گیری شد. در آزمایشگاه مقادیر کلسترول تام 
و کلســترول LDL و HDL و آنزیم های سرم خون توسط روش آنزیماتیک 
کیت های بیوشیمیایی شــرکت پارس آزمون با ویژگی )دقت( ۹8 درصد و 
دســتگاه اتوآناالیزر هیتاچی )۹02( ژاپن اندازه گیری شد. در خاتمه دوره، 
رت ها به وســیله محلول پنتوباربیتال پنج درصد بی هوش شــده و با تزریق 

سولفات منیزیم پنج درصد یوتانایز شدند.

 تجزيه و تحلیل داده ها
برای بررســی نتایج بیوشیمیایی و مقایسه گروه های آزمایش از آزمون 
آنالیز واریانس یک طرفه و پس آزمون Dunnett اســتفاده گردید. تمام نتایج 
به دست آمده به صورت میانگین ± انحراف معیار محاسبه گردید. در تمامی 

موارد p > 0/0۵ به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.

 نتايج
داده ها نشــان دادند تغذیه رت ها با کلســترول به مــدت 13 هفته در 
گروه پرکلســترول، باعث افزایــش قابل مالحظه ای در میزان کلســترول 
تام، کلســترولLDL، آنزیم های کبدی AST وALT و به نســبت کمتری 
تری گلیسیرید سرم خون در مقایسه با گروهی که از رژیم غذایی استاندارد 

تأثیر تغذيه با عصاره آبی ريشه گیاه ...
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استفاده کرده بودند، شد )جدول 2(. تجویز عصاره گیاه کهورک به رت های 
هیپرکلســترولمیک پــس از 13 هفته موجب کاهش معنــی داری در تراز 
کلسترول تام و کلسترول LDL و آنزیم هایALT  و AST سرم خون نسبت 
به رت های گروه شاهد شد )p > 0/0۵( )جدول2(، ولی در کوتاه مدت )30 
روز( تیمار با این گیاه تغییر معنی داری در میزان کلســترول تام، کلسترول 
LDL و آنزیم های کبدی AST و ALT نشــان نــداد )جدول1(. همچنین 
تیمار با این عصاره افزایش محسوســی در تراز کلسترول HDL خون رت ها 
پس از هفته13 نشان داد )جدول 2(. گرچه اثر کهورک پس از۹0 روز قابل 
مالحظه بود )جدول2(، ولی تیمار با این داروی گیاهی در کوتاه مدت )30 
روز( اثر بارزی بر افزایش کلســترول HDL سرم خون حیوانات مورد آزمون 
نداشت )جدول 1(. ضریب همبستگی نشان داد که ارتباط مستقیم و بسیار 
قــوی بین مصرف گیاه کهورک و کاهش کلســترول و آنزیم های کبدی در 

.)r =0/8 و p > 0/01( وجود دارد ) تیمار طوالنی مدت )۹0 روز

بحث
اختالالت متابولیسمی و کاهش قدرت آنتی اکسیدانی خون در بیماران 
مبتــال به چربی خون باال منجر به افزایش تولید و کاهش دفع رادیکال های 
آزاد اکســیژن می شود. این رادیکال های اکسیژن به دلیل میل ترکیبی زیاد 
با مولکول ها و ترکیبات مختلف به ویژه کلســترول اکســید شده LDL در 
ترکیب با الیه های چربی غشای سلولی منجر به تولید اکسید لیپید در غشا 
سلولی شــده که این اختالالت منجر به تشدید آترواسکلروز و بیماری های 
قلبی-عروقی در بیماران مبتال به چربی خون می شود )8(. آنتی اکسیدان ها 
با حذف رادیکال های آزاد اکســیژن در کاهش اختالالت متابولیسمی ناشی 
از اســترس اکسیداسیون مؤثر هستند. نقش مؤثر عصاره این گیاه را باید در 

ترکیبات این گیاه جســتجو کرد. مالیک و همکاران در 2013 به بررســی 
ترکیبات فیتوشــیمیایی Prosopis cineraria پرداخته و به وجود ترکیباتی 
چون انواع آلکالوئیدها، ســاپونین، تانــن، فالونوئیدها، فالونول ها، ترکیبات 
فنولــی، پروتئین و برخی امالح در این گیاه پــی برده اند )12(. از آنجا که 
آترواســکلروز نوعی بیماری التهابی اســت و با توجه بــه اینکه عمده ترین 
ترکیبات موجود در این گیاه فالونوئید اســت، خاصیت آنتی اسکلروزی این 
ترکیب را می توان به فالونوئیدهای موجود در آن ها ارتباط داد. فالونوئیدها 
گروهی بــزرگ از ترکیبات ثانویه هســتند که محدوده وســیعی از اثرات 
بیولوژیــک از قبیل خواص ضد باکتریایی، ضد التهابی، ضد حساســیتی و 
آنتی اکسیدانی را نشــان داده اند )1 و 3(که رابطه معکوس معنی داری بین 
جذب رژیمی فالونوئیدها و مرگ ناشــی از بیماری های قلبی-عروقی وجود 
دارد )21(. این ترکیبات عالوه بر خواص آنتی اکسیدانی قوی موجب تثبیت 
غشای سلولی و افزایش گلوتاتیون سلولی می شوند که احتماالً بر متابولیسم 
چربی مؤثر هستند )4(. رنجبر و همکاران نشان دادند فالونوئیدهای موجود 
در عصاره ریشه این گیاه با اثرات ضد التهابی که از طریق مهار میانجی های 
مربوطه اســت، با کاهش دوره التهاب، تسریع روند تکثیر اپیتلیوم و تشکیل 
عروق خونی دارای نقش مؤثر بر روند ترمیم زخم های دیابتی اســت )1۵(. 
اسداللهی و همکاران نیز تأثیر گیاه جغجغه را روی آئورت رت بررسی کردند 
و نشــان دادند به دنبال افزایش دوز مصرفی، درجه اتســاع آئورت افزایش 
می یابد )4(. مصرف این گیاه به طور معنی داری کلســترول تام و کلسترول

LDL را کاهــش داد. لذا می توان گفت مصرف ایــن گیاه همراه با غذاهای 
چرب می تواند از افزایش زودگذر چربی خون بعد از غذا که شدیداً آتروژنیک 
اســت، ممانعت به عمــل آورد. افزایش آنزیم های کبــدی به دنبال مصرف 
غذای پرچرب هپاتوتوکسیک بوده و کاهش این آنزیم ها با مصرف این گیاه 

جدول 1- مقايسه )میانگین± انحراف معیار( فاکتورهای بیوشیمیايی در گروه های تجربی 30 روز پس از دريافت رژيم های مداخله ای 

*p > 0/05: در مقايسه با گروه پر کلسترول

فاکتورهای بیوشیمیایی
گروه کنترل

 با رژیم غذایی استاندارد
گروه کنترل

 با رژیم غذایی پر کلسترول
گروه رژیم پر کلسترول + 

عصاره کهورک
گروه رژیم استاندارد + 

عصاره کهورک

LDL کلسترول)mg/dl(*2/6±7/47/7±  13/43/7±11/۵1/2±3/8

HDL کلسترول)mg/dl(6/7±617/1±۵67±۵816±6۵

mg/dl(8/0۹±8110/۵±8۵/۹8/8± 84/313±80(کلسترول تام

mg/dl(7/8±8۵17±107100±220/7±83/6(تری گلیسیرید

ALT)u/l( 18±211/3±282/2±1۹3/4±8/2آنزیم

AST)u/l( ۵1±60/0۵1/2±6۵1/1±۵6/17±6/3آنزیم
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به دنبال مصرف غذای پرکلسترول می تواند نشان دهنده اثر ممانعت کننده 
این ماده در ایجاد این آسیب باشد )10، 6 و 1۹(. افزایش غلظت کلسترول 
تام و تری گلیســیرید و کاهش غلظت HDL از طریق تأثیر بر متابولیســم 
آراشــیدونیک و تحریک لکوسیت ها سبب افزایش تولید رادیکال های آزاد و 
استرس اکسیداتیو می شود که تشدید آترواسکلروز و آسیب عروقی را به همراه 
دارد. همچنین افزایش تولید رادیکال های آزاد و اســترس اکسیداتیو سنتز 
نیتریک اکسید را در سلول های اندوتلیال کاهش می دهد و کاهش نیتریک 
اکسید به شل شدگی وابسته به اندوتلیوم ماهیچه صاف صدمه می زند و رگ 
را مستعد تشــکیل پالک می کند )13 و 18(. نقش مستقیم افزایش میزان 
رادیکال های آزاد در ایجاد و پیشرفت بیماری آترواسکلروز، آنتی اکسیدان ها 
را به عنوان عواملی بســیار تأثیرگــذار در جلوگیری از ایــن فرآیند مطرح 
می کند. ترکیبات فنلی موجود در این گیاه نیز اثر آنتی اکســیدانی داشــته 
و می تواند با اثرات مخرب رادیکال های آزاد ناشــی از مصرف غذای پرچرب 
مقابلــه کند. همچنین ایزوفالون ها با افزایش فعالیت رســپتورهای LDL و 
افزایش کاتابولیسم LDL در کبد، سطح کلسترول را کاهش می دهند )11(. 
مطالعات نادری و همکاران نشــان داد که ترکیبات آنتی اکســیدانی فلفل 
سیاه با تأثیر بر اکسیداســیون لیپیدها موجب کاهش SGPT تا 33 درصد 
در ســلول های کبدی موش های صحرایی شد )14(. بنابراین کاهش میزان 
آنزیم های AST و ALT در گروه پرکلسترول دریافت کننده عصاره کهورک 
در این مطالعه را می توان به اثرات آنتی اکســیدانی این گیاهان نســبت داد 
)1۵(. تحقیق حاضر نشــان داد که مصرف عصــاره کهورک موجب کاهش 
عوامل ریســک آترواسکلروز و کبد چرب می شــود. این امر که می تواند از 
طریق مهار اســترس اکسیداتیو و پراکسیداســیون لیپید محقق شود )۹(، 
خواص ضدالتهابی و هیپولیپیدمیک کهورک را به اثبات می رساند. همچنین 
نتایج این تحقیق نشــان داد که کهورک موجب کاهش معنی دار در میزان 

 AST می شــود. مطالعات اخیر نشان می دهد آنزیم AST و ALT آنزیم های
بیشــتر درکبد و قلب تولید می شود و در بیماری های قلبی- عروقی ازجمله 
انفارکتوس میــوکارد و بیماری های کبدی افزایــش می یابد )۵(. مطالعات 
طاهر و همکاران نشــان داد که ترکیبات آنتی اکســیدانی موجود در عصاره 
شــوید و کرفس موجب کاهش تولید رادیکال های آزاد در هپاتوســیت ها و 
کاهش معنی دار فعالیت آنزیم های ALT و AST می شــود )20(. همچنین 
سترکی و همکاران نشــان دادند ترکیبات آنتی اکسیدان موجود در قره قات 
باعث کاهش آنزیم های کبدی در خرگوش های هیپرکلسترولمیک می شود 
)18(. بنابراین کاهش میزان آنزیم های فوق الذکر در گروه های پرکلســترول 
دریافت کننــده رژیم کهورک را می توان به اثرات آنتی اکســیدانی این گیاه 
نســبت داد. همچنین از آن جا که کهورک دارای تانن می باشد و تحقیقات 
نشــان می دهد تانن باعث تبدیلLDL  نوع B به A  می شــود. آنچه امروزه 
  LDLمدنظر قرارگرفته می شود، تقسیم بندی  LDLعالوه بر سطح کلسترول
به انواع کوچک با دانســیته بیشتر )گروه B( و انواع با دانسیته کمتر )گروه 
A( می باشد. مطالعات نشــان می دهد LDL نوع B با سه برابر خطر بیشتر 
در ایجاد بیماری ها همراه می باشــد و این نوع LDL سریع تر اکسید شده و 
به عامل آتروژنیک OX-LDL تبدیل می شود )22(، لذا تانن موجود در این 
گیاه می تواند در کاهش اثرات افزایش چربی خون مؤثر باشد. مطالعه حاضر 
نیز تأثیر ترکیبات مختلف ریشــه گیاه کهورک را در کاهش عوامل ریسک 

آترواسکلروز مشخص کرد.

نتیجه گیری
به طورکلــی نتایج حاصل از این مطالعه نشــان می دهد که عصاره آبی 
ریشــه گیاه کهورک موجب کاهش عوامل ریسک آترواسکلروز می شود. این 
امر می تواند از طریق مهار استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپید محقق 

جدول 2- مقايسه )میانگین± انحراف معیار( فاکتورهای بیوشیمیايی در گروه های تجربی 90 روز پس از دريافت رژيم های مداخله ای 

*p > 0/05: در مقايسه با گروه پر کلسترول

فاکتورهای بیوشیمیایی
گروه کنترل

 با رژیم غذایی استاندارد
گروه کنترل

 با رژیم غذایی پر کلسترول
گروه رژیم پر کلسترول + 

عصاره کهورک
گروه رژیم استاندارد + 

عصاره کهورک

LDL کلسترول)mg/dl(1۵±23/311±28/۵ *1/2۹±242/2±24

HDL کلسترول)mg/dl(7/2±۵3/111/2±40/۵4/1±664/2±6۵

mg/dl(20/4± ۹4/611/6±106*7/2±804/20±6۹(کلسترول تام

mg/dl(13±13036/۵±16۵14/۹±130۵±۹0(تری گلیسیرید

ALT)u/l( 17±1۹/12/2±1/3*3۹/4±21/34/1±3/3آنزیم

AST)u/l( ۵7/1±۵۹/0۵2±3/0۵*87±6112±1/8آنزیم

تأثیر تغذيه با عصاره آبی ريشه گیاه ...
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شــود. لذا می توان از ریشــه این گیاه جهت ممانعت از پیدایش و پیشرفت 
آترواسکلروز سود جست.

تشکر و قدردانی
این پژوهش با حمایت مالی دانشــگاه اردکان و در قالب طرح پژوهشی 
شماره 32/د/۹4 انجام گرفته اســت و نویسندگان مراتب سپاس خود را از 

معاونت محترم پژوهشی دانشگاه اردکان اعالم می دارند.
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