گیاهان کاهش دهنده چربی خون

نقش گياىان در جيت كاىش چربي خٌن بسيار مؤثر بٌده ً حتي مي تٌان تا  %30در كاىش كلسترًل مؤثر باشند ً عالًه
بر كاىش دادن چربي تأثير گستردهاي بر كاىش دىندگي چربي خٌن ً تأثير گستردهاي بر متابٌليسم بدن يا متابٌليسم
دارًىاي مصرفي تٌسط بيماران داشتو باشد

گياىان داروئي كاىش دىندۀ چربي خون (كلسترول خون)
ٔمم گيب٘بْ ظؼ خٙت وب٘م چؽثي ض ْٛثكيبؼ ِؤثؽ ثٛظٖ  ٚزتي ِيتٛاْ تب  %30ظؼ وب٘م
وٍكتؽٚي ِؤثؽ ثبنٕع  ٚػال ٖٚثؽ وب٘م ظاظْ چؽثي تأثيؽ گكتؽظٖاي ثؽ وب٘م ظٕ٘عگي چؽثي
ض ٚ ْٛتأثيؽ گكتؽظٖاي ثؽ ِتبثٌٛيكُ ثعْ يب ِتبثٌٛيكُ ظاؼ٘ٚبي ًِؽفي تٛقظ ثيّبؼاْ ظانتٗ
ثبنع
نٛيع گيب٘ي اقت يىكبٌٗ ِ ٚؼغؽ ،تّبِي پيىؽ ؼٚيهي گيبٖ ِستٛي اقبٔف ثٛظٖ ٚ
ِّٙتؽيٓ تؽويجبت اقبٔف ظؼ پيىؽ ؼٚيهي گيبٖ ظ ـ وبؼ ٚ ْٚٚظ ـ فالٔعؼِ ْٚيثبنٕع ِّٙ ٚتؽيٓ
تؽويجبت اقبٔف زبيً اؾ ثػؼ٘بي وبِالً ؼقيعۀ ظ ـ وبؼٌ ٚ ْٚٚيِّ ٓٔٛيثبنع (فًٍٕبِۀ گيب٘بْ
ظاؼٚئي ،ظاؼاة يؿظأي ـ اِيؽزكيٓ خّهيعي ـ نّكؼٍي ؼضبؾاظٖ).
ال ؼقيعٖ ػجبؼتٕع اؾ وبؼ 40-60( ْٚٚظؼيع)،
ِّٙتؽيٓ تؽويجبت اقبٔف زبيً اؾ ثػؼ٘بي وبِ ً
ٌيّ 20-28( ٓٔٛظؼيع) .تّبِي پيىؽ ؼٚيهي گيبٖ ِستٛي اقبٔف ِ ٚمعاؼ آْ ظؼ أعاَ٘بي
ِطتٍفِ ،تفبٚت اقت ثغٛؼيىٗ ظؼ پيىؽ ؼٚيهي ِمعاؼ اقبٔف ثيٓ  0/8-1/6ظؼيع ِيثبنع.
ثػؼ٘بي ؼقيعٖ ثيهتؽيٓ ِمعاؼ اقبٔف ؼا ظاؼا ِيثبنٕع وٗ ِمعاؼ آْ  2-5ظؼيع گؿاؼل نعٖ
اقت (تٌٛيع  ٚفؽآٚؼي گيب٘بْ ظاؼٚئي ،اِيع ثيگي ؼضب ،خٍع ق.)َٛ
اؾ اقبٔف ايٓ گيبٖ ثؽاي ِؼغؽ ِ ٚغجٛع قبضتٓ ِٛاظ غػايي اقتفبظٖ ِينٛظ  ٚػًبؼۀ ايٓ
گيبٖ ّ٘چٕيٓ اثؽات ضع ثبوتؽي ظانتٗ  ٚخٙت ٔبؼازتي٘بي گٛاؼني ِبٕٔع ٔفص نىُ ،قٛء
٘بضّٗ ،ظؼظ ِؼعٖ ،وٌٛيه نيؽضٛاؼاْ اقتفبظٖ ِينٛظ .ظأۀ نٛيع ٔيؿ اثؽ آٔتياقپبقّٛؼيه ثؽ
ػضالت يبف ٌٌٛۀ گٛاؼل ظاؼظ (گيب٘بْ ظاؼٚئي ،ػٍي ؾؼگؽي ،چبپ ظأهگبٖ تٙؽاْ).
داروىاي ساختو شده از گياه شويد

اضيؽًا ظ ٚظاؼ ٚثٗ ٔبِٙبي آٔت ٚ َٛظيًقبْ ٚاؼظ ثبؾاؼ ظاؼٚئي ايؽاْ نعٖ وٗ لكّت ػّعۀ آٔٙب
ػًبؼۀ نٛيع اقت.
اثؽات ِٕبقت ايٓ ظاؼ ٚظؼ ظؼِبْ ٘پپؽٌيپيعِي ٔهبْ ِيظ٘ع وٗ لغؽۀ ظيًقبْ وٍكتؽٚي ؼا
 ،%13/2تؽي گٍيكيؽيع ؼا ٌ ٚ %5/7يپ ٛپؽٚتئيٓ٘بي ثب ظأكيتۀ وُ ( )LDLؼا  %20/1وب٘م ٚ
ٌيپٛپؽٚتئيٓ ثب ظاقيتۀ ؾيبظ ( )HDLؼا  %6/2افؿايم ظاظٖ وٗ ظؼ ّ٘ۀ ِٛاؼظ فٛق ثب ِيؿاْ٘بي لجً اؾ
ظؼِبْ اؾ ٔظؽ آِبؼي تفبٚت ِؼٕيظاؼ ثٛظٖ اقت  ٚظؼ تسميك ظيگؽي اقبٔف نٛيع ٚاثكتٗ ثٗ ظ ٚؾ
غٍظت وٍكتؽٚي ،تؽي گٍيكيؽيع  )LDL) ٚؼا وب٘م ظاظٖ  ٚغٍظت ( )HDLؼا افؿايم ظاظٖ اقت
(تأثيؽ ظاؼٚي آٔت ٚ َٛظيًقبْ ثؽ ؼٚي وٍكتؽٚي ض ،ْٛظوتؽ ِسّٛظ ِيؽزكيٕي ـ ظوتؽ ِسّٛظ
ؼفيؼيبْ).
ظؼ ِٛؼظ ايٕىٗ گيبٖ نٛيع ثب چٗ ِىبٔيكّي ثؽ ٘پپؽٌيپيعِي ِؤثؽ اقتِ ،هطى ٔهعٖ اِب
ظؼ ِغبٌؼٗاي وٗ ثؽ ؼٚي تأثيؽ چٕع تؽويت فؽاؼ ِٛخٛظ ظؼ اقبٔف گيب٘ي ثؽ ِيؿاْ تّبيً ( )LDLثٗ
گيؽٔعٖ٘بي ِؽثٛط ظؼ ِؽوؿ تسميمبت لٍت  ٚػؽٚلي ظأهگبٖ  ٚػٍ َٛپؿنىي ايفٙبْ أدبَ نعٖ
اقتٔ ،هبْ ظاظٖ نعٖ وٗ ٌيّ ٓٔٛضبييت آٔتياوكيعاتي ٛظاؼظ  ٚثؽ ؼٚي ثؽظانت ( )LDLتٛقظ
قًٌٙٚبي آظؼٔبي اثؽ ظاؼظ  ٚظؼ ِٛؼظ ػٛاؼٌ آٔتّ٘ َٛبٔغٛؼ وٗ انبؼٖ نع ،ػبؼضۀ ضبيي ِهب٘عٖ
ٔهعٖ گؽ چٗ ثؽاي آٔت َٛػٛاؼضي ِبٕٔع آٌؽژي ،ژٔٛتٛوكيكيتي  ٚايدبظ ِٛتبقي ْٛگؿاؼل نعٖ
اقت ٌٚي ظؼ ِغبٌؼۀ ِب ايٓ ػٛاؼٌ ِٛؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ٔگؽفتٗ اقت (تأثيؽ ظاؼٚي آٔت ٚ َٛظيًقبْ
ثؽ ؼٚي وٍكتؽٚي ض ،ْٛظوتؽ ِسّٛظ ِيؽزكيٕي ظوتؽ ِسّٛظ ؼفيؼيبْ).
لغؽۀ ظيًقبْ زبٚي  %5اقبٔف نٛيع ِيثبنع وب٘م ِؼٕيظاؼي ظؼ وٍكتؽٚي تؽي
گٍيكيؽيع ( )LDLظانتٗ ِ ٚيبٔگيٓ ( )HDLؼا افؿايم ِيظ٘ع  ٚظؼ ثؽؼقي ظيگؽ آٔت َٛثب ظاؼ٘ٚبي
وٍكيتؽاِيٓٔ ،يىٛتجٕيه اقيع  ٚتؽويت ايٓ ظٔ ٚهبْ ِيظ٘ع وٗ آٔت %2/5 َٛوٍكتؽٚي ؼا وب٘م
ِيظ٘ع (تسميمبت ثبٌيٕي ثبؼيح اقبٔف ،ظوتؽ عٛثي وبظّي ـ ظوتؽ زكيٓ پٕب٘ي).
تركيبات كنگر فرنگي ()Cynara Scolymus
ظؼ اؼٚپب ثؽگٙبي وٕگؽ فؽٔگي ثٗ ػٕٛاْ يه ظاؼٚي ِعؼ ثٗ ِٕظٛؼ تسؽيه وٍيٗ ٘ب  ٚثٗ ػٕٛاْ
ِسؽن يفؽا خٙت تسؽيه تؽنر يفؽا اؾ وجع اقتفبظٖ ِينٛظ .ظؼ اٚايً لؽْ ثيكتُ ظأهّٕعاْ
فؽأكٛي اؾ ايٓ گيبٖ ثٗ ػٕٛاْ ِسؽن وجع ِ ٚثبٔٗ  ٚوب٘م غٍظت وٍكتؽٚي ض ْٛثٗ ثيّبؼاْ تدٛيؿ
ِيوؽظٔع (فًٍٕبِۀ گيب٘بْ ظاؼٚئي).

ة ٘ضّي
اضيؽًا وّيكي E ْٛآٌّبْ ثؽ اقتفبظٖ اؾ ثؽگ وٕگؽ فؽٔگي ظؼ خٙت ثٙجٛظ ِهىالت ظ
غػا تأويع وؽظٖ اقت .ثع ٘ضّي غػا ِيتٛأع ثٗ ػٍت تؽنر ٔبوبفي يفؽا  ٚظؼ ٔتيدٗ ِهىالت
ثع ٘ضّي غػا نٛظ .نٛا٘ع لبثً اعّيٕبٔي ِجٕي ثؽ ايٕىٗ ثؽگ ايٓ گيبٖ ِكتميًّب ثبػث ثٙجٛظ ثع
٘ضّي غػا ِينٛظ ٚخٛظ ٔعاؼظِ .غبٌؼبت ؼٚي زيٛأبت آؾِبيهگب٘ي ٔهبْ ِيظ٘ع وٗ ثؽگ
وٕگؽ فؽٔگي قٕتؿ وٍكتؽٚي ؼا ظؼ قٌٍٙٛبي وجع ِٙبؼ ّ٘ ٚچٕيٓ وجع ؼا اؾ يعِبت قَّٛ
نيّيبيي زفظ ِيوٕع.
ثؽ اقبـ ِغبٌؼبت أدبَ نعٖ ؼٚي  143فؽظ ظاؼاي وٍكتؽٚي ثبال ،ػًبؼۀ ثؽگ وٕگؽ فؽٔگي
ثغٛؼ ِؼٕيظاؼي ِيؿاْ وٍكتؽٚي ض ْٛافؽاظ ؼا ثٙجٛظ ثطهيع .وٍكتؽي وً ثٗ ِيؿاْ  %18/5ظؼ
گؽ ٖٚظاؼ ٚظؼ ِمبيكٗ ثب  %8/6گؽ ٖٚظاؼٚئي وب٘م يبفت.
( )LDLثٗ ِيؿاْ  %23ظؼ ِمبيكٗ ثب ٔ ٚ %6كجت  LDL/HDLثؽاثؽ ثب  %20ظؼ ِمبيكٗ ثب %7
ظؼ گؽ ٖٚظاؼٚئي ثٛظ (ٚازع تسميك  ٚتٛقؼۀ ثبؼيح اقبٔف).
ِيؿاْ ًِؽف :عجك ٔظؽ وّيكي E ْٛآٌّبْ ِيؿاْ  6گؽَ گيبٖ ضهه يب ِهبثٗ آْ (ِدّٛػًب
قٗ ثبؼ ظؼ ؼٚؾ) خٙت ظؼِبْ ثع ٘ضّي غػا لبثً ًِؽف ِيثبنع.
قيٕبؼيٓ ِٛخٛظ ظؼ آْ ثٗ ػٕٛاْ ِسؽن وجع ِ ٚثبٔٗ  ٚوب٘م غٍظت وٍكتؽٚي ثٗ ثيّبؼاْ تدٛيؿ
ِينٛظ.
فؽآٚؼظٖ٘بي ظاؼٚئي ايٓ گيبٖ ثٗ ٔبَ لغؽۀ ضٛاؼوي قيٕبثبيً وٗ ثؽاي ظؼِبْ قٛء ٘بضّٗ ٚ
وپكٛي٘بي ظاؼٚئي قبضتٗ نعٖ  ٚاؾ ايٓ گيبٖ ثؽاي ظؼِبْ وب٘م چؽثي اقتفبظٖ ِيگؽظظ
(فًٍٕبِۀ گيب٘بْ ظاؼٚئي).
سير ()Allium Sativum
قيؽ زعالً اؾ  5000قبي لجً گيبٖ ثب اؼؾني نّؽظٖ ِينٛظ .اثؽ نٕبضتٗ نعٖاي ظؼ
قي
ؼ
وب٘م ِيؿاْ وٍكتؽٚي ض ْٛظاؼظ زتي ػٍُ پؿنىي ُ٘ ايٓ ٔىتٗ ؼا پػيؽفتٗ اقت وٗ
ازتّبي ضغؽ زٍّٗ٘بي لٍجي ؼا ظؼ ثيّبؼاْ لٍجي وب٘م ِيظ٘ع.
قيؽ ظؼ عت قٕتي ،ظؼ ظؼِبْ عيف ٚقيؼي اؾ ثيّبؼي٘ب ًِؽف ِينٛظ .تؽويت ثٛظاؼ آٌيجٓ
يىي اؾ ِّٙتؽيٓ تؽوجيبت ِٛخٛظ ظؼ قيؽ اقتٕ٘ .گبِي وٗ قيؽ ثؽيعٖ يب ٌٗ ِينٛظ آٔؿيّي ثٗ
ٔبَ آٌيٕبؾ ( )Allinaseثب اثؽ ثؽ آييجٓ آْ ؼا تجعيً ثٗ آٌيكيٓ ِي وٕع وٗ ػبًِ ثٛي نعيع قيؽ اقت.

آٌيكيٓ اؾ تؽويجبت گٛگؽظظاؼ ثٛظٖ وٗ ثيهتؽ ضٛاو ظاؼٚئي قيؽ ثٗ ّ٘يٓ تؽويجبت ِؽثٛط
اقت .فؽآٚؼظٖ٘بي ثع ْٚثٛي قيؽ لغؼًب وُ اثؽتؽٔع.
قيؽ ِسؽن قيكتُ ايّٕي ،آٔتيثيٛتيه ،ضٍظآٚؼِ ،سؽن تؼؽق ،وبٕ٘عۀ فهبؼ ض ،ْٛضع
أؼمبظ ،وبٕ٘عۀ وٍكتؽٚي ض ،ْٛوبٕ٘عۀ لٕع ض ،ْٛضع ٘يكتبِيٓ ،ضع أگً ِي ثبنع (اثؽ قيؽ ثؽ
وب٘م وٍكتؽٚي ض ٚ ْٛظؼِبْ ثيّبؼيٙب ،ظوتؽ ػجعاهلل زبخئٚعي ـ ظوتؽ غالِؽضب ثبثبئي ـ ظوتؽ
ِسكٓ ٔبيؽي).
٘بي لبؼچي ِثً
زجّۀ قيؽ ظؼ ظؼِبْ ػفٔٛتٙبِ ،هىالت تٕفكي ،اضتالالت گٛاؼني ،ػفٔٛت
ثؽفه  ٚظؼ ظؼِبْ ظؼاؾِعت ،ظؼِبْ ضٛثي ثؽاي ثيّبؼيٙبي لٍجي اقت ،ثبػث وب٘م وٍكتؽٚي
اضبفي ضِ ،ْٛبٔغ تًٍّت نؽائيِٓٛ ،خت وب٘م ضغؽ ٌطتٗ نعْ ض ْٛظؼ ْٚؼگٙب ِينٛظ ،ظؼ
تٕظيُ لٕع ض ْٛتأثيؽ ثكؿايي ظاؼظ (ظؼِبْ ثيّبؼيٙب ثٗ وّه ظاؼ٘ٚبي گيب٘يِٕٙ ،عـ ِيؽؾا
لبـِي ).
ِيؿاْ ًِؽف :ظٚؾ ًِؽفي ِتعاٚي ػًبؼۀ پٛظؼ قيؽ ؼٚؾأٗ ِ 900يٍيگؽَ اقت وٗ زبٚي
 %1/3آٌيجٓ يؼٕي ؼٚؾأٗ زعٚظ ِ 12يٍيگؽَ آٌيجٓ ِيثبنع .تٕٙب اثؽ خبٔجي ِتعاٚي قيؽ ثٛي
ٔبِغجٛع آْ اقت (فًٍٕبِۀ گيب٘ي ظاؼٚئي ،زكٓ فالذ زكيٕي).
داروىاي ساختو شده از سير
گبؼٌيه (لظؼۀ ضٛؼاوي ) ،گبؼقيٓ (لؽو ؼٚومظاؼ) ،گبؼٌت (لؽو ؼٚومظاؼ) ،گبؼٌيوپ
(وپكٛي).
ظٚؾ ًِؽفي :قٗ ثبؼ ظؼ ؼٚؾ ٘ ٚؽ ثبؼ ثؼع اؾ غػا (ايٕتؽٔت :ظاؼ٘ٚبي گيب٘ي ؼقّي ايؽاْ).
روغن زيتون
ؼٚغٓ ؾيت ْٛزبٚي آٔتياوكيعاْ ِ ٚمبظيؽ ؾيبظي اقيع اٌٚئيه  ٚظاؼاي ٔمغۀ غٚة ثباليي اقت
( 210ظؼخۀ قبٔتيگؽاظ).
ًِؽف ؼٚغٓ ؾيت ْٛثبػث وُ نعْ وٍكتؽٚي ثع ض ْٛگهتٗ  ٚؼٚؾأٗ  8ظأٗ ؾيتِ ْٛيتٛأع
 %16وٍكتؽٚي ثع ض ْٛؼا وب٘م ظ٘ع (پژ٘ٚهگؽ تغػيٗ ،ضبُٔ پؽٚيٓ ِيؽِيؽاْ).

ٚيژگي ضبو ؼٚغٓ ؾيت ْٛظؼ تؽويت اقيع٘بي چؽة ٔ ٚيؿ ظاؼا ثٛظْ قبيؽ ِٛاظ  ٚتؽويجبتي وٗ
ضبييت آْتي اوكيعأي ظاؼٔع ،اقت .ظؼ ؼٚغٓ ؾيتِ ْٛمعاؼ اقيع اٌٚئيه  55اٌي  83ظؼيع ِ ٚمعاؼ
اقيع٘بي چؽة انجبع نعٖ زعٚظ  8اٌي  14ظؼيع  ٚثبالضؽٖ ِمعاؼ اقيع٘بي چؽة ثب ثيم اؾ يه
ثبٔع ظٚگبٔٗ زعٚظ  15-20ظؼيع ِيثبنع .ضًّٕب تؽويجبتي چٚ ْٛيتبِيٓ ٚ ، Eيتبِيٓ  ٚ Kپٍيفٌٕٙٛب
ثب ضٛاو آٔتياوكيعأي لٛي ِىبٔيكُ ظفبػي ثعْ ؼا ظؼ ِمبثً اثؽات اٌتٙبثي آتؽٚاقىٍؽٚؾيف ٚ
ِٛاظ قؽعبْؾا تمٛيت ِيوٕع.
اقيع اٌٚئيه ضّٓ وٕتؽي قؽيغ (ِ )LDLيؿاْ ( )HDLؼا افؿايم ِيظ٘عِ .ىبٔيكُ ػًّ ثٗ
ايٓ تؽتيت اقت وٗ اقيع اٌٚئيه گيؽٔعٖ٘بي ( )LDLقٍٛي ؼا فؼبي وؽظٖ ٚ ٚؼٚظ آٔٙب ؼا ثٗ ظؼْٚ
قٍٛي تكٙيً ّٔٛظٖ  ٚثبٔيًب ثب افؿايم ِمعاؼ ( )HDLوٍكتؽٚي اضبفي ؼا ثٗ ظؼ ْٚوجع ِٕتمً  ٚثؼع
اؾ اقتؽيفيٗ وؽظْ اؾ عؽيك يفؽا ثٗ ضبؼج ِٕتمً ِي نٛظ.
ؼٚغٓ ؾيت ْٛثبػث خػة ثيهتؽ وٍكيُ ِ ٚؼعٔي نعْ اقتطٛأٙب ِينٛظ وٗ ايٓ پعيعٖ ثؽاي
افؽاظ ظؼ قٕيٓ ؼنع ٔ ٚيؿ افؽاظ قبٌطٛؼظٖ ثكيبؼ ِ ُٙاقت.
سويا ()Glycine max L
قٛيب ثٗ ػٕٛاْ يه ِبظۀ غػايي قؽنبؼ اؾ پؽٚتئيٓ ظؼ آقيب  ٚثٗ ػٕٛاْ گٛنت ثع ْٚوٍكتؽٚي
ظؼ غػاي قٕتي آِؽيىبئيبْ ًِؽف ِينٛظ.
ظؼ عت قٕتي قٛيب خٙت وب٘م وٍكتؽٚي ض ْٛاقتفبظٖ نعٖ ّ٘ ٚچٕيٓ ثٗ ػٕٛاْ ضع
قؽعبْ  ٚظؼ ظؼِبْ پٛوي اقتطٛاْ وبؼثؽظ ظاؼظ .قٛيب ثٗ  3ظٌيً ثبػث وب٘م وٍكتؽٚي ضْٛ
ِيگؽظظ.
 -1فبلع وٍكتؽٚي اقت.
 -2زبٚي پؽٚتئيٓ اقت وٗ پؽٚتئيٓ وٍكتؽٚي ض ْٛؼا وب٘م ِيظ٘ع.
 -3اوثؽ چؽثيٙبي ِٛخٛظ ظؼ قٛيب اؾ ٔٛع چؽثيٙبي غيؽ انجبع ٘كتٕع.
ًِبؼف ظؼِبٔي :چٓظيٓ ثؽؼقي ٔهبْ ظاظٖ اقت وٗ قٛيب ِي تٛأع ( )LDLض ْٛؼا تب %10
وب٘م ظ٘عًِ .ؽف ؼٚؾأۀ  47گؽَ قٛيب زعٚظ  %9وٍكتؽٚي ض )LDL( %13 ٚ ْٛؼا وب٘م
ِيظ٘ع  ٚاثؽ قٛيب ثؽ ؼٚي ( )HDLوّتؽ اقت (فًٍٕبِۀ گيب٘بْ ظاؼٚئي).

تؽويجبتي ّ٘چ ْٛايؿٚفالْ٘ٚٚبي ِٛخٛظ ظؼ قٛيب ثٗ ػٕٛاْ ػبَي ايٍي ظؼ وب٘م وٍكتؽٚي
ضٔ ْٛمم ظاؼٔع.
تعاضً ظاؼٚئي :قٛيب ِّىٓ اقت اثؽ ظاؼ٘ٚبي تيؽٚئيعي ؼا وب٘م ظ٘ع  ٚايؿٚفالْ٘ٚٚبي
قٛيب ِكتميّبً اؾ ػًّ غعۀ تيؽٚئيع ِّبٔؼت ّٔبيع وٗ ايٓ زبٌت ِّىٓ اقت فمظ ظؼ افؽاظ ظاؼاي
وّجٛظ يع ِؼٕيظاؼ ثبنع (عؽذ تسميمبتي ،لبقُ ظ٘ىؽظي.)1376 ،
ظؼ ٔٙبيت تٛييٗ ِينٛظ وٗ افؽاظ ظاؼاي ِهىالت تيؽٚئيعي اؾ ًِؽف ِمعاؼ ؾيبظ قٛيب
ضٛظظاؼي ّٔبيٕع ّ٘ ٚچٕيٓ قٛيب ِّىٓ اقت خػة ؼٚي ،آ٘ٓ  ٚوٍكيُ ؼا ٔيؿ وب٘م ظ٘ع  ٚثؽاي
خجؽاْ ايٓ زبٌت ظ ٚقبػت ثؼع اؾ ًِؽف قٛيب ِٛاظ ظاؼاي ايٓ تؽويجبت اقتفبظٖ نٛظ.
قٛيب ثبػث وب٘م ِيؿاْ ٘ٛؼِ ْٛتكتٛقتؽ ْٚظؼ ِؽظاْ ِي نٛظ  ٚثؽضي ِغبٌؼبت ٔهبْ
ظٕ٘عۀ ٚخٛظ ضبييت اقتؽٚژٔي ظؼ ايؿٚفالْ٘ٚٚبي قٛيب اقت ثٗ ّ٘يٓ ظٌيً اقتفبظۀ ؾٔبْ ثبؼظاؼ
اؾ قٛيب ِّىٓ اقت ِٕدؽ ثٗ آقيت ثٗ خٕيٓ نٛظ (عؽذ تسميمبتي ،لبقُ ظ٘ىؽظي.)1376 ،

خار هرين ()Silybum Marianum L
عيبؼۀ ثػؼ گيبٖ ظاؼٚئي ضبؼ ِؽيُ ثٗ قيٍي ِبؼيٓ ِؼؽٚف اقت .قيٍي ِبؼيٓ ظاؼٚي گيب٘ي
ثب ضٛاو ِسبفظت وجعي ظاؼاي تؽويجبت ِتؼعظي اؾ خٍّٗ فالٛٔٚٚييع٘ب ثب ضٛاو آٔتياوكيعأي،
تثجيت غهبي قٌٍٛي  ٚافؿايم گٍٛتبتي ْٛضِ ْٛيثبنع وٗ تأثيؽات ِثجت آْ ظؼ ثٙجٛظ
ثيّبؼي٘بي ِتؼعظ اؾ خٍّٗ افؿايم چؽثي ض ْٛظؼ ِغبٌؼبت آؾِبيهگب٘ي گؿاؼل نعٖ اقت
(تسميمبت ثبٌيٕي ثبؼيح اقبٔف ،ظوتؽ زكيٓ پٕب٘ي).
ٔتبيح تسميمبت ثبٌيٕي زبوي اؾ آْ اقت وٗ قيٍي ِبؼيٓ٘ب ِيتٛإٔع ثٗ ػٕٛاْ يه وب٘م
ظٕ٘عۀ وٍكتؽٚي ض ْٛظؼ ثيّبؼاْ ٘بيپؽوٍكتؽٌّٚي ِغؽذ نٔٛع .ظؼ  15ثيّبؼ ظاؼاي وٍكتؽٚي ضْٛ
ثبال ًِؽف قيٍي ِبؼيٓ ثب ظٚؾ ِ 420يٍيگؽَ يه ثبؼ ظؼ ؼٚؾ ِٛخت وب٘م غٍظت وٍكتؽٚي ظؼ
يفؽا ظؼ ِمبيكٗ ثب گؽ ٖٚوٕتؽي نعٖ وٗ ٔهبْ ظٕ٘عۀ وب٘م قٕتؿ وٍكتؽٚي ظؼ وجع اقت.

ظؼ ِغبٌؼۀ ثبٌيٕي وٗ ؼٚي  14ثيّبؼ ظاؼاي وٍكتؽٚي ض ْٛثبال اؾ ٔٛع ظ َٚيٛؼت گؽفت ،قيٍي
ِبؼيٓ ثب ظٚؾ ِ 420يٍيگؽَ ِٛخت وب٘م ِيؿاْ وٍكتؽٚي تبَ  ٚافؿايم ِيؿاْ ( )HDLض ْٛثيّبؼ
نعِ .غبٌؼٗاي وٗ ظؼ ثيّبؼقتبْ نؽيؼتي تٙؽاْ أدبَ گؽفتٗ تدٛيؿ ظاؼٚي گيب٘ي قيٍي ِبؼيٓ
ثٗ ثيّبؼاْ ظيبثتي ِجتال ثٗ چؽثي ض ْٛثبال ِٛخت وب٘م وٍكتؽٚي تبَ ٚ )LDL( ،تؽي گٍيكيؽيع
ش  ْٚگؽظيع (فًٍٕبِۀ گيب٘بْ ظاؼٚئي ،نّبؼٖ .)11
شنبليلو ()Trigonella Foenum – Graceum
نٕجٍيٍٗ ظؼ عت قٕتي ظؼ ثيّبؼيٙبيي ِبٕٔع ظيبثت ،وٍكتؽٚي ثبال ،يجٛقت ،ثؽٔٚهيت ،قٛء
٘بضّٗ ِ ٚهىالت وٍيٛي تدٛيؿ ِيگؽظظ.
ِغبٌؼبت أدبَ نعٖ ثؽ ؼٚي زيٛأبت آؾِبيهگب٘ي  ٚثؽؼقي٘بي ثبٌيٕي ٔهبْ ِيظ٘ع وٗ
ايٓ گيبٖ ِيؿاْ لٕع ض ْٛؼا ظؼ افؽاظ ظيبثتي وب٘م ظاظٖ  ٚقغر وٍكتؽٚي ؼا ٔيؿ پبييٓ ِيآٚؼظ.
ِهبثٗ قبيؽ ِٛاظ غػايي ظاؼاي فيجؽ ؾيبظِّ ،ىٓ اقت خٙت يجٛقت ٔيؿ ِفيع ثبنع.
ِيؿاْ ًِؽف :ظٚؾ ًِؽفي ِتعاٚي  5تب  30گؽَ پٛظؼ ثػؼ گيبٖ يب ؼٚغٓ گؽفتٗ نعٖ اؾ آْ قٗ ثبؼ
ظؼ ؼٚؾ ّ٘ؽاٖ ثب غػا ِيثبنع.
تٕٙب اثؽ خبٔجي ايٓ گيبٖ ايدبظ اضتالالت گٛاؼني ضفيف ظؼ يٛؼت ًِؽف ؾيبظ آْ اقت .ػًبؼۀ
زبيً اؾ ثػؼ نٕجٍيٍٗ ايدبظ اثؽ تسؽيىي ؼٚي ؼزُ ضٛوچٗ٘بي ٕ٘عي ّٔٛظٖ اقت ثٗ ّ٘يٓ ظٌيً
ؾٔبْ ثبؼظاؼ ثٙتؽ اقت اؾ ًِؽف آْ پؽ٘يؿ ّٔٛظٖ  ٚظؼ يٛؼت تّبيً ثبيع ِمعاؼ  5گؽَ ظؼ ؼٚؾ  ٚتست
ٔظؽ پؿنه ايٓ ظاؼ ٚؼا ًِؽف ّٔبيٕع.
تعاضً ظاؼٚئي :ثػؼ نٕجٍيٍٗ ثٗ ػٍت ضبييت وب٘م لٕع ض ،ْٛاثؽ أكٌٛيٓ يب اثؽ قبيؽ
ظاؼ٘ٚبي وب٘م ظٕ٘عۀ لٕع ض ْٛؼا وب٘م ِيظ٘ع (فًٍٕبِۀ گيب٘بْ ظاؼٚئي).
عرقيات گياىي
 -1عرق آويشن
ظاؼاي عجغ گؽَ  ٚضهه ِيثبنع.

ـ وب٘م وٍكتؽٚي :ؼٚؾأٗ  3اٌي  4فٕدبْ اؾ ػؽق آٚيهٓ ثٗ ِٕظٛؼ وب٘م وٍكتؽٚي ض،ْٛ
ظؼِبْ قيبٖقؽفٗ ،ؼفغ ظيظؼظ  ٚقٛء ٘بضّٗ ِفيع ِيثبنع.
تؽويجبت آٚيهٓ :اقبٔف زبٚي تيّٛي ،اٌىًٌ ،يٕبٔٛي ،ژؼأٛي ،اقيع اٌٚئبٌٔٛيه ِي ثبنع.

 -2عرق بابا آدم
ثيهتؽ اؾ ؼيهۀ آْ اقتفبظٖ ِيوٕٕعٕ٘ .گبِي وٗ يىكبٌٗ اقت  ٚلجً اؾ آٔىٗ گً ثع٘ع
خّغآٚؼي ِيوٕٕع وٗ ظاؼاي عجغ گؽَ  ٚضهه اقت  ٚتأثيؽ ضٛثي ؼٚي ظؼِبْ فهبؼ ض ،ْٛظيبثت
 ٚوٍكتؽٚي ض ْٛظاؼظ٘ .ؽ يجر  ٚػًؽ ثٗ يٛؼت ٔبنتب ًِؽف ِينٛظ.
 -3عرق زرشك
ثبػث وب٘م وٍكتؽٚي ض ،ْٛوب٘م فهبؼ ض ْٛنعٖ  ٚعجؼي قؽظ  ٚضهه ظاؼظ ،ػؽق
ؾؼنه اؾ ِيٛۀ ؾؼنه تٙيٗ ِي گؽظظ.
 -4عرق زيره
ػؽق ؾيؽٖ ظاؼاي عجؼي گؽَ اقتًِ ،ؽف ِدبؾ آْ يه فٕدبْ ظؼ ًٔف ٌيٛاْ ثؼع اؾ غػا
ِيثبنع .ظؼِبْ ثٗ خٙت وب٘م وٍكتؽٚي  ٚچؽثي ضِ ،ْٛيتٛاْ اؾ آة ِمغؽ ؾيؽٖ ثٗ خبي چبي
ؼٚؾأٗ اقتفبظٖ ّٔٛظ .ظؼ ظؼِبْ  ٚتمٛيت اػًبة  ٚتمٛيت نٕٛايي  ٚوٍيٗ ٔيؿ اقتفبظٖ ِي نٛظ.
 -5عرق سير
ػؽق قيؽ ظاؼاي عجؼي گؽَ  ٚضهه اقتِّٙ .تؽيٓ ضٛاو آْ پبييٓ آٚؼٔعۀ فهبؼ ض ،ْٛلٕع
ض ،ْٛچؽثي ض ،ْٛتمٛيت وبؼ گٍجٌٙٛبي لؽِؿ ،تٕظيُ وٕٕعۀ ِمعاؼ وٍكتؽٚي  ٚضعػفٔٛي وٕٕعگي
ِيثبنع .ضٛؼظْ ِعا َٚػؽق قيؽ ثٗ ػٍت ظانتٓ ِٕگٕؿ ِ٘ٛبي قفيع ؼا قيبٖ ِي وٕع.
 -6عرق شويد

ػؽق نٛيع ظاؼاي عجؼي گؽَ  ٚضهه اقتِّٙ .تؽيٓ ضٛاو ظاؼٚئي آْ ظؼ پبييٓ آٚؼظْ چؽثي
ض ٚ ْٛفهبؼض ،ْٛثؽعؽف وٕٕعۀ آؼتؽٚؾ ،ضع اقيع اٚؼيهِ ،مٛي ِؼعِٖ ،عؼ  ٚثبظنىٓ ِي ثبنع.

 -7عرق گاو زبان
ظاؼاي عجؼي گؽَ  ٚضهه ِيثبنع .ضٛؼظْ  2فٕدبْ ػؽق گب ٚؾثبْ ثبػث وب٘م وٍكتؽٚي
ضِ ْٛيگؽظظ.
تؽويجبتِٛ :قيالژِ ،بظۀ تٍص ؼؾيِٓٛ ،اظ ِؼغؽ ،تبٔٓ ٘ب.
 -8عرق ريحان
ثٗ ِٕظٛؼ تمٛيت لٍت ،وب٘م فهبؼ ض ،ْٛوُ ضٔٛي  ٚوب٘م وٍكتؽٚي ض ٚ ْٛتمٛيت لٛاي
چهبيي ؼٚؾأٗ ٔيُ اقتىبْ يجر ٔ ٚيُ اقتىبْ ػًؽ ػؽق ؼيسبْ ِيً ّٔبييع.

