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Abstract 
        Background: Hyperlipidemia is an important risk factor for cardiovascular diseases. In this study, 
the effects of physalis alkekengi extract on the levels of cholesterol, low density lipoproteins (LDL), 
high density lipoproteins (HDL), and triglycerides (TG) were evaluated.  
              Materials and Methods: In this experimental study, fifty adult male Wistar strain rats were 
selected and divided into five groups of ten: Control group with a normal diet, control group with a 
high fat diet receiving interpritoneal injection of saline for 21 days, and treatment groups with fatty 
diets which received maximum (0.1 g/kg), moderate (0.2 g/kg), and minimum (0.4 g/kg) dose 
interpritoneal injections of the extract. After this period, blood sampling was done and the obtained 
results were analyzed through SPSS software.  
             Results: According to the obtained results, LDL and cholesterol concentrations decreased 
significantly (P<0.05), whereas HDL and TG plasma concentrations did not reveal any significant 
changes. 
             Conclusion: The findings of this study show that such changes are mainly due to the lycopene 
existing in the plant. Lycopene is a strong antioxidant which inhibits the production of LDL and 
presumably increases the excretories through releasing cholesterol; therefore, it reduces blood 
cholesterol level and controls cholesterol synthesis.  
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  چکیده
 اثـر  حاضر تحقیق در .باشد می عروقی قلبی هاي بیماري براي مهم خطر فاکتور یک خون چربی افزایش :هدف و زمینه
 چگالی با هاي ئینلیپوپروت کم، چگالی با هاي لیپوپروتئین کلسترول، میزان روي بر )کاکنج( پرده پشت عروسک گیاه عصاره

  .است گرفته قرار بررسی مورد گلسیریدها تري و باال
 رژیـم  با کنترل گروه شدند، انتخاب تایی ده گروه 5 در ویستار نژاد رت سر 50 تجربی مطالعه  ایندر :ها روش و مواد

 داخـل  صـورت  هب )ینسال نرمال( عصاره حالل لیتر میلی 2/0 روزانه که چرب غذاي رژیم تحت شاهد گروه عادي، غذایی
 4/0( حـداکثر  دوز بـا  عـصاره  کننده دریافت تجربی هاي گروه مشابه طور به و کردند می دریافت روز 21 مدت هب صفاقی

 بندي تقسیم چرب غذاي با تیمار تحت و )کیلوگرم/گرم 1/0( حداقل دوز و )کیلوگرم/گرم 2/0( متوسط دوز ،)کیلوگرم/گرم
 تحلیـل  و تجزیه مورد SPSS افزار نرم از استفاده با آمده دست بهاطالعات   و انجام گیري خون دوره، پایان از بعد .شدند
  .گرفت قرار

یافته  )>05/0p( دار معنی کاهشچگالی پایین  لیپوپروتئین با و کلسترول تظغل ،آمده دست به نتایج اساس بر :ها یافته
  .نشد مشاهده دار معنی تغییرات تري گلیسیرید و الچگالی با  لیپوپروتئین باپالسمایی تظغل در که حالی در است

 گیـاه  در موجود لیکوپن به مربوط بیشتر الذکر، فوق تغییرات که دهد می نشان مطالعه این از حاصل نتایج :گیري نتیجه
 سـاختن  آزاد طریق از را دفعی مواد احتماالً و شده خون بد کلسترول ایجاد مانع و قوي بسیار اکسیدان آنتی یک،که  باشد

   .کند می مهار را کلسترول سنتز عالوه هب و دهد می کاهش را خون کلسترول میزان لذا و افزایش کلسترول
   پائین چگالی با لیپوپروتئین  باال، چگالی با لیپوپروتئین کلسترول، پرده، پشت عروسک ،گلیسرید تري :لیديک واژگان
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   مقدمه
 عنوانه ب اخیر سالیان طی کرونر عروقهاي  بیماري

 طیف یک در و است  شده مطرح    شایع و مهم بیماري یک
 است یافته گسترش ضعیف جوامع تا پیشرفته جوامع از وسیع

 و است یافته گسترش میانسالی به خصوص    سنین تمامی در و
 جوامـع  در میـر  و مـرگ  اصـلی  علـت  درصـد  25-30 حدود

 اصــلی علــت ).1(اســت داده اختــصاص خــوده بــ را صــنعتی
ــاري ــاي  بیم ــروقه ــر ع ــکلروزیس را کرون ــشکیل آترواس  ت

 پاتولوژیـک  و اتیولوژیک فاکتورهاي به توجه با که دهد می
افـزایش   مخـصوصاً افزایش چربی خونی     عوامل آن با همراه

 سرمی باالي سطوح .است آن ایجاد در رموث عاملکلسترول، 
ــائین ســطوح و )LDL( کــم چگــالی بــا هــاي لیپــوپروتئین  پ
 را مشخـصی  ارتبـاط  )HDL( باال چگالی با هاي لیپوپروتئین

ــسیاري در آترواســکلروزیس ایجــاد در ــشان مطالعــات از ب  ن
 خـون  کلـسترول  افزایش محققین 1960 دهه اول در .اند داده

 عامـل  عنـوان  بـه  بـاال  فشارخون و ارسیگ کشیدن همراه به را
 آنـان  .کردند شناسایی عروقی  و قلبیهاي    بیماري عمده خطر

 بـاالي  مقـادیر  حـاوي  غـذایی  رژیـم  که رسیدند نتیجه این به
 و گـردد  می خون کلسترول افزایش باعث کلسترول و چربی

 شـرایین  تـصلب  ایجاد باعث خون در کلسترول باالي سطوح
 قلبـی  حمله بروز باعث اغلب و رگیسرخهاي    بیماري بروز و

 براي ،باشند  می قطبی غیر مواد لیپیدها که آنجائی از .شود می
 .شـوند  متـصل  دوست آب مواد به باید خون جریان در انتقال

 لیپــو تــشکیل طریــق از نیــز و آلبــومین بــه اتــصال بــا لیپیــدها
 تــري کلــی بــه طـور  .شـوند  مــی حمــل خـون  در هــا پـروتئین 

 از متعـددي  انـواع  توسـط  کلـسترول  رهاياسـت  و گلیسیریدها
ــوپروتئینی ذرات ــل لیپ ــی منتق ــوند م ــد .ش ــا کب ــتفاده ب  از اس

 چربـی  اسیدهاي از نیز و کرده سنتز خود که چربی اسیدهاي
 وکند   میسنتز را گلیسریدها تري ،شود می گرفته خون از که

 کـم  خیلـی  چگـالی  بـا  هاي لیپوپروتئین از اي دسته در را آنها
(VLDL) دهنـد  مـی  يجا. LDL  لیپـوپروتئین  تـرین  مهـم 

ــل ــده حم ــسترول کنن ــون در کل ــت خ ــبب و اس ــل س  تحوی
 .گـردد  مـی  محیطـی  بافـت  هـاي  سـلول  بـه  کبـد  از کلسترول

LDL هـاي  بافـت  به کبد از خروج از پس شده تشکیل تازه 

 هاي سلول وارد اندوسیتوز طریق از  LDL .رسند می محیطی
 .دهـد  مـی  تحویـل  نهـا آ بـه  را خود محتویات و شده محیطی

 داده تحویـل  هـا  سـلول  بـه  LDL توسـط  کـه  هایی کلسترول
 HDL .گردند می محسوب سلول کلی ذخیره جزء ،شود می
 رونـد  ایـن  در و دارد نقـش  کلـسترول  مرکـز  به رو انتقال در

HDL 2(کند  میدور بافت از را اضافی کلسترول.(  
 اشـباع  تـک  چـرب  اسیدهاي از غنی غذایی رژیم

 LDL و افـزایش  را HDL سرمی سطوح زیتون روغن نظیر
 هـم  اشباع چند هاي روغن که حالی در دهد می کاهشآن را   
 علیـرغم  ).3(دهنـد  می کاهش را LDL هم و HDL سطوح
 هایی پژوهش براي زیادي اقبال امروزه طبی، رایج هاي درمان

افـزایش   درمـان  در مـوثر  دارویی گیاهان از استفاده زمینه در
ــی خــون ــود چرب ــزایش .دارد وج ــی اف ــه از خــون چرب  جمل

 متابولیـسمی  اخـتالالت  دلیـل  بـه  کـه  است مزمنهاي   بیماري
 داروهـاي   ایـن کـه    بـا شـود     مـی  ایجـاد  متعدد عوامل از ناشی

 یکی بیماري این هنوز هستند دسترس در خون چربی کاهنده
 در عروقــی  وقلبــیهــاي   بیمــاريتــشدید در مهــم عوامــل از

 مانند عواملی .باشد  می باال فشارخون و دیابت به مبتال بیماران
 چربی کاهنده رایج داروهاي مصرف از بیماران رضایت عدم

 و حـد  از بـیش  مـصرف  از ناشـی  جانبی عوارض بروز خون،
 خون چربی افزایش از ناشیهاي    بیماري داروها، این طوالنی

 تمایـل  کـه  است شده موجب بیماران بر تحمیلیهاي   هزینه و
 گیاهان مصرف .یابد افزایش سنتی و یگزینجا هاي درمان به

 نتایج،  درمانهاي    هزینه کاهش بر عالوه جات میوه و دارویی
ــاال خــون چربــی افــزایش عــوارض در بخــشی رضــایت  در ب

 بـه  تمایل که داشت توجه باید .است داشته جوامع از بسیاري
 جوامـع  اکثر در خون چربی کاهنده   دارویی گیاهان مصرف

 عمومیـت  اي گـسترده  به طور    نیز پیشرفته کشورهاي در حتی
 کــه زمـانی  بــه خـصوص  گیاهـان  ایـن  مــصرف .اسـت  یافتـه 

 گیـر  چـشم  نباشـند،  بیمـاري  کنتـرل  بـه  قادر رایج هاي درمان
  ).4(باشد می

ــرده  پــشتعروســک ــاهی پ  خــانواده از اســت گی
Solanacae علمـی  نـام  با Physalis akekengi  در کـه 

ــران ــک آن را آن ای ــشت عروس ــرده پ ــشق ،پ ــس در ع  و قف
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ــد مــی کــاکنج  برخــی در کــه آنجــائی از .)1شــکل ()5(نامن
 تیـره  ایـن  گیاهان از برخی براي LDL کاهنده اثر تحقیقات

 احتمـالی  اثـر  پـژوهش  این در بنابراین ،است رسیده اثبات به
گیرد   می قرار مطالعه مورد خون چربی بر کاکنج میوه عصاره

 ایـن  روي بـر  ذشتهگ تحقیقات بودن کم علت به که چند هر
   .باشد  میمشکل حدودي تا نهایی و قطعی گیري نتیجه گیاه

  
  
  
  
  
  

  پرده پشت عروسک .1شکل
  

 پـرده  پشت عروسک میوه الکلی عصاره تهیه براي
 از پـس  .گردید استفاده گیري عصاره استاندارد هاي روش از

 در پـودر  صـورت  بـه  را میـوه  آن، کـردن  پـاك  و میـوه  تهیه
 آن بـه  و ریختـه  بـسته  در اي شیـشه  ظروف در را آن و آورده
 72 حـدود  مخلـوط  بـه  و گردیـد  اضافه درصد 96 طبی الکل

 ایـن  از بعـد  .بخـورد  خـیس  خوب تا شد داده فرصت ساعت
 آن و نمـوده  سـانتریفوژ  کردن صاف از پس را مخلوط مدت

 .شـود  تبخیر کامالً آن الکل تا قرارداده گرم آب حمام در را
 حالـت  آب وجـود  علـت  بـه  عصاره نوزه الکل تبخیر از پس

 ابتـدا  را آن عـصاره  آب، کامـل  تبخیر براي و داشت سیالیت
 در سـپس  و گذاشـته  گـراد  سـانتی  درجه 40 دماي فور در    در

 علت به مذکور عصاره .شد داده قرار کلسیم کلرید مجاورت
 کـامالً  صـورت  به روغنی و کارتینوئیدي ترکیبات بودن دارا

 حالـت  یـک  داراي همواره و گردد ینم مانند پودر و خشک
 میـوه  بـه  نـسبت  آمـده  بـه دسـت      عـصاره  وزن و بـوده  اي ژله

  .شدگیري   اندازهدرصد 15 خشک
 .باشـد   مـی   تجربـی  نـوع  از مطالعه یک تحقیق این

 تـا  کـرده  وزن را مـوش هـا    تحقیقات، انجام از قبل  روز یک
 وزن میـانگین  .باشـند  خاصـی  وزن محـدوده  یک در همگی
 هـا  مـوش  تعدادکل .بود گرم 190 استفاده مورد نرهاي   موش

بندي   تقسیم زیر صورت به تایی 10 گروه 5 به که بود سر 50
  .شدند

 گونـه  هـیچ  آزمـایش  مـدت  طی در :کنترل گروه
 غـذایی  رژیم تیمار تحت و نکردند دریافت دارویی یا حالل
 حـالل لیتـر     میلی 2/0 روزانه :تزریق شاهد گروه بودند، عادي
 رژیـم  تیمـار  تحـت  وکرد    می دریافت را )سالین النرم( دارو

  .بودند چرب غذاي
 میـوه  الکلی عصاره کننده دریافت :1تجربی گروه

ــشت عروســک ــرده پ ــه پ ــزان ب ــوگرم/گــرم1/0 می  دوز( کیل
 میـوه  الکلی عصاره کننده دریافت : 2 تجربی گروه ،)حداقل

ــرده پــشت عروســک ــه پ ــزان ب  دوز( کیلــوگرم/گــرم 2/0 می
 میوه الکلی عصاره کننده دریافت : 3 تجربی هگرو ،)متوسط

ــرده پــشت عروســک ــه پ ــزان ب  دوز( کیلــوگرم/گــرم 4/0 می
   ).حداکثر

 آزمــایش دوره طــی در تجربــی هــاي گــروه تمــام
 روز 21 آزمـایش  دوره .بودند چرب غذاي رژیم تیمار تحت

 انجـام  تزریقـات  9 سـاعت  سأر روز هـر  دوره ایـن  در و بود
 بوســیله و صـفاقی  داخــل ورتصـ  بـه  تزریــق نحـوه  گرفـت، 
  .شد انجام انسولین سرنگ

 خفیـف  هوشـی  بـی  وسیلهه  ب دوره این پایان از بعد               
 بیوشـیمیایی  فاکتورهـاي  غلظت میزان ارزیابی منظور به اتر با

 سـانتریفوژ  از بعـد  و آمد عمل به قلب از گیري خون پالسما،
 فاکتورهـاي  گیـري   اندازه جهت و جداکرده را ها سرم خون،
  .شد داده انتقال آزمایشگاه به نظر مورد

 اسـتفاده  بـا  سرمی لیسریدگ تري و کلسترول میزان
روش رنـگ    طریـق  از )ایـران ( کـاو  درمـان  شرکت کیت از

 ترکیبی اساس بر ها لیپوپروتئین سنجش .گردید تعیینسنجی  
هـاي    کیـت  از اسـتفاده  با و اولتراسانتریفوژ و رسوبی روش از

 روش بـا  کلـسترول  HDL .شـد  انجـام  کـاو  ندرمـا  شـرکت 
 دهنـده  رسوب معرف اول مرحله در .شدگیري    اندازه رسوبی

 مجتمع HDL لیپوپروتینی غیر ترکیبات تا شد افزوده سرم به
 10 مدت به سانتریفوژ از استفاده با ترکیبات این سپس .شوند
 روش بـا  کلـسترول  HDL آنگـاه  .شـدند  داده رسوب دقیقه

 فرمـول  اسـاس  بـر  کلسترول LDL .شدگیري    اندازه آنزیمی
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  ).6(گردید محاسبه )fridewald( فریدوالد
 از (Mean±SD) آمـده  بـه دسـت      هـاي  میانگین

 خـون  سـرم  بیوشیمیایی فاکتورهاي غلظت میزانگیري   اندازه
 طریـق  از مختلـف  هـاي  گروه در کبدي هاي آنزیم فعالیت و

 تحلیل زیهتج مورد  توکیو طرفه یک آزمون آنالیز واریانس 
 بـا  آمـاري  هـاي   تحلیـل  و تجزیـه  کلیـه  و .قرارگرفت آماري
 نظـر  در بـا  و 5/11  نسخه   SPSS آماري افزار  نرم از استفاده
  .پذیرفتند انجام p>05/0 گرفتن

  
   ها یافته

 میزان که داد نشان آماريهاي    آزمون نتایج مقایسه
 شـاهد  گـروه  در  HDL  و LDL  تري گلیسرید،  کلسترول،

 دریافـت  را چرب غذاي و )سالین نرمال( دارو حالل تنها که
 نرمـال  غـذایی  رژیـم  کـه  کنتـرل،  گـروه  به نسبت ندکرد می

 بنا دادند نشان p≥05/0 سطح در رادار    معنی افزایش داشتند،
 بـر  عـالوه  که تجربیهاي    گروه در فاکتورها این میزان براین

ــذاي ــرب، غ ــاي چ ــاوتی دوزه ــز را دارو از متف ــت نی  دریاف
 میـزان  .گرفتنـد  قـرار  مقایـسه  مـورد  شـاهد  گـروه  با نمود می

 الکلـی  عـصاره  کننـده  دریافـت  تجربـی  گـروه  در کلسترول
 کـاهش  ،کیلـوگرم /گـرم  4/0 میـزان  به پرده پشت عروسک

 تغییـرات  ولـی  داده نشان )p >05/0( سطح در را يدار معنی
 و 2/0 میـزان  بـه  عصاره کننده دریافتهاي    گروه در کاهشی

 ،LDLخـصوص    در .باشد میندار    معنی ،لوگرمکی/گرم 1/0
در تمـامی   کـاکنج  الکلـی  عـصاره  کننـده  دریافتهاي   گروه

مقایـسه بـا    در را يدار  معنـی  کـاهش غلظت هاي بکار رفتـه،      
 گـروه  مـورد  در ولـی ،  )    p≥05/0(گروه شاهد نشان دادند

 تغییـرات  کیلـوگرم /گرم 4/0 میزان به عصاره کننده دریافت
 تــري گلیــسرید مــورد در .باشــد مــیندار  ی معنــفــوق الــذکر

 عـصاره  کننـده  دریافتهاي    گروه از کدام هیچ در   HDLو
 مقایسه با گروه شاهد نـشان ندادنـد       در را يدار  معنی تغییرات

05/0≤ p )1 جدول.(  

  
 میـوه  عـصاره  مـصرف  متفاوت يها غلظت و مختلف يها گروه در سرمو کلسترول    HDL ،  LDL تري گلیسیرید،  به مربوط مقادیر مقایسه .1 جدول

  پرده پشت عروسک
  گروه
  متغیر

با غلظت ) 1(گروه   شاهد  کنترل
g/kg1/0  

با غلظت ) 2(گروه 
g/kg2/0  

با غلظت ) 3(گروه 
g/kg 4/0  

  138±84/2  118± 41/2  71/120±5/3  *14/194± 3  33/69±2 تري گلیسیرید
HDL 2/1±66/17  57/2±25*  31/1±57/22  5/2±57/21  8/3±85/23  
LDL  26/1±31  2±42/51*  7/2±14/34*  4/2±16/30*   85/1 ±35*  

  *14/82±9/3  *16/87±39/2  *57/91±8/2  *9/96±2/2  33/73±3 کلسترول
 ).*>05/0P( شدند مقایسه شاهد گروه به نسبت مختلف هاي تظغل با تجربی هاي گروه سپس و کنترل گروه با ابتدا شاهد گروه

  
    بحث

  خطـر  فـاکتور  یـک  وانعنـ ه  ب افزایش چربی خون  
 در مهـم  عارضـه  یـک  و عروقـی  قلبیهاي    بیماري براي مهم
 در افزایش چربـی خـون     اصلی نقش .گردد می محسوب دنیا

ــاتوژنز  و کلینیکــی متعــدد مطالعــات در آترواســکلروزیس پ
 همچنین هیپرلیپدمی ).7(است گردیده مشخص اپیدمیولوژي

 هـاي  کـال رادی تولید تحریک وسیلهه  ب غیرمستقیم نقش یک
  ).8(کنند  میبازي ها مونوسیت و ها نوتروفیل از آزاد

 دردار    معنـی  کـاهش  از حاکی حاضر مطالعه نتایج
 کـه  اسـت  مختلـف  هاي غلظت در کلسترول و LDL مقادیر

 پـرده  پـشت  عروسـک  گیاه میوه عصاره موثر نقش از حاکی
 و گلیسیرید تري روي بر تاثیر بدون سرم لیپیدهاي کنترل در

HDL 1 جدول( تاس.(  
ــات ــی تحقیقـ ــشان قبلـ ــت داده نـ ــه اسـ ــی کـ  پلـ

ــدها، ســاکاریدها، ــوپروتئین فالونوئی ــا الگی ــی ،ه ــتپپ پل  دها،ی
 دارویـی  گیاهان در موجود پکتین و لکالوئیدهاآ استروئیدها،

 از برخـی کاهش دهنده قند و چربی خون      خاصیت توانند می
 یراتتغی از جلوگیري نظر از را دیابت درمان در موثر گیاهان

ـ  خون بیوشیمیایی  گیاهـان  در مـثالً  ،نماینـد  توجیـه  خـوبی ه  ب
 مربـوط  کارتنوئیـدها  بـه  بیـشتر  نقـش  ایـن  سوالناسه خانواده
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 ماننـد  آن بـه  مـشابه  میوهاي و فرنگی گوجه ).9-14(باشد می
 قرمـز  عامـل  کـه باشند    می لیکوپن حاوي کاکنج و تاجریزي

 بـسیار  داناکـسی  آنتی یک لیکوپن .باشند  می آنها بودن رنگ
 وباشـد     مـی  مـوثر  بـاال  خـون  فـشار  درمان در وباشد    می قوي
 و لیکـوپن  زیـرا  دهـد  مـی  کـاهش  را قلبـی هاي    بیماري خطر

 مـواد  احتمـاالً  وشـود     می خون بد کلسترول ایجاد مانع فیبرها
 به و دهد می افزایش کلسترول ساختن آزاد طریق از را دفعی

 ).15-17(دهـد  می کاهش را خون کلسترول میزان وسیله این
 لکالوئیـدي آ گلیکـو  همکـاران،  و فریدمن گزارش اساس بر

 گوجـه  جملـه  از خـانواده  ایـن  گیاهان در موجود استروئیدي
 یچگـال  با لیپوپروتئین کلسترول غلظت کاهش باعث فرنگی

 بـا  لیپوپروتئین کلسترول غلظت در تغییري ولی ،شود  می  کم
 )کـاکنج ( گیـاه  نایـ  میـوه  ).18(کنـد  نمـی  ایجاد باال چگالی
 میـزان  و است قند و سیتریک اسید اسکوربیک، اسید داراي

 برابـر  دو معـادل  و لیمـو  از بیشتر گیاه این میوه در C ویتامین
 صـورت ه  ب سنتی طب در پرده پشت عروسک میوه .است آن

 و کلیـوي  هـاي  سـنگ  درمـان  در و مدر عنوانه  ب و خوراکی
 قبیل از خانواده این گیاهان بیشتر. است شده می تجویز یرقان

 نه تاثیر این دهد، می کاهش را خون کلسترول میزان بادمجان
 مـواد  دلیـل  بـه  بلکه )قوي اکسیدان آنتی( نیاسین دلیل به تنها

ــوترین ــات( هــا فیتون ــولیکی، ترکیب ــر و کافیــک اســید فن  کل
 کلـسترول  سنتز ،یدهائآلکالو این بر عالوهباشد    می )وجنیاك

 کـاهش  بـاال  مطالعـات  بـه  توجـه  با ).19،  15(کند  می مهار را
 .رسـد  مـی  نظـر  بـه  منطقـی تري گلیسرید    و LDLکلسترول،

 گیـاه  اثرات بررسی منظوره  ب اي مطالعه در همکاران وزانگ  
 از غنـی  رژیـم  بـا  کـه  هـاي  رت روي بر پرده پشت عروسک
 متفـاوت  هـاي  غلظـت  خورانـدن  با ،شدند می تغذیه کلسترول

ــرم 30 و 20 ،10 ــه گ ــر ازاي ب ــوگرم ه ــروه در کیل ــاي گ  ه
 غلظـت  ایـن گیـاه    يباال دوزهاي  نشان دادند که در     مختلف

 و کـاهش  هـا  رت همه در LDL و گلیسیرید تري کلسترول،
 افـزایش  HDL غلظـت  ي گیـاه،  بـاال  و متوسـط  هايدوز در

  ).20(است یافته
  گیري نتیجه

 هـا،  گلیکـوپروتئین  فالونوئیـدها،  سـاکاریدها،  پلی

 در موجـود  نیپکتـ  و لکالوئیـدها آ وئیدها،اسـتر  پپتیـدها،  پلی
 کاهش دهنده قنـد     خاصیت بخوبی توانند می دارویی گیاهان

ــون  ــی خ ــود ازو چرب ــشان خ ــد ن ــان در .دهن ــانواده گیاه  خ
 لیکوپن .باشند  می لیکوپن به مربوط بیشتر نقش این سوالناسه

 بد کلسترول ایجاد مانع و بوده قوي بسیار اکسیدان آنتی یک
 سـاختن  آزاد طریـق  از را دفعـی  مـواد  احتمـاالً  و شـود  خون

 کـاهش  را خـون  کلـسترول  میـزان  و داده افـزایش  کلسترول
 را کلـسترول  سـنتز  آن آلکالوئیدهاي این بر عالوه و دهد می

 کلـسترول،  کـاهش  بـاال  مطالعـات  به توجه با لذا .نمایند مهار
LDL تغییرات عدم و HDL نظره ب منطقی تري گلیسرید  و 

   .رسد می
  

  قدردانی و تشکر
 محتـرم  معاونـت  زحمات و ها تالش از وسیله بدین

 طـرح  تـصویب  در آبـاده  مرکـز  نـور  پیـام  دانـشگاه  پژوهشی
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