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 هاي یماريبالت سالمت عمومی است که موجب اختالالتی از جمله ترین مشک چاقی و افزایش وزن یکی از جدي سابقه و هدف:

گیاه  ها آنترین  گردد که یکی از ایمن هاي زیادي براي درمان چاقی پیشنهاد می شود. روش ها می عروقی، دیابت و برخی از سرطان و قلبی
بر بهبود  (Prunus cerasus)و آلبالو (Rumex acetosella)درمانی است. هدف از این تحقیق بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ترشک

  باشد. هاي صحرایی تغذیه شده با رژیم پرکلسترول می شناسی کبد در موش چاقی، پروفایل لیپیدي و تغییرات بافت
 گروه به شرح زیر تقسیم شدند: 4سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به طور تصادفی در  24ها: در این تحقیق تجربی  مواد و روش

. گروه درمان 3سی روغن آفتابگردان) دریافت کردند  سی 99گرم کلسترول+  1% ( 1 . گروه هیپرکلسترول، کلسترول2. گروه کنترل 1
% و عصاره آلبالو 1 ) گروه درمان آلبالو، کلسترول4گرم بر کیلوگرم دریافت کردند  میلی 200% و عصاره ترشک با دوز 1ترشک، کلسترول

گردید.  % و عصاره گیاهی به صورت گاواژ معدي روزانه به حیوانات تجویز می1 م بر کیلوگرم دریافت کردند. کلسترولگر میلی 250با دوز 
گیري از بطن و  گیري شد. در پایان چهار هفته تیمار، حیوانات با اتر بیهوش گردیده و با خون اي یکبار اندازه هفته ها موشوزن بدن 

هاي هماتوکسیلین ائوزین و پریودیک اسید شیف توسط  گیري شد. بافت کبد با رنگ آمیزي ی اندازهتهیه سرم، میزان فاکتورهاي چرب
  تحلیل گردید.SPSS میکروسکوپ نوري مطالعه گردید. نتایج با نرم افزار 

رکلسترول کاهش هاي تحت درمان در مقایسه با گروه هیپ ها نشان داد وزن حیوانات در پایان هفته چهارم در گروه : بررسیها یافته
 گلیسرید گردید دار تري ). تجویز عصاره ترشک و آلبالو موجب کاهش معنیP<0.05دار بود ( یافته است که به لحاظ آماري معنی

)P<0.05 ،ولی بر روي غلظت سرمی کلسترول (HDL ،LDL  وVLDL دار نداشت. مطالعه هیستوپاتولوژي کبد افزایش  معنی یرتأث
  دهد. هاي چربی را در گروه هیپرکلسترول نشان می وئلذخایر گلیکوژنی و واک

کننده وزن بدن عمل کرده و  تواند به عنوان تنظیم کند مصرف خوراکی ترشک و آلبالو می نتایج این تحقیق پیشنهاد می گیري: نتیجه
توانند در درمان  هان می این گیا باشد و از تجمع چربی در بافت کبد جلوگیري کند. بنابرین احتماالً مؤثرگلیسرید خون  در کاهش تري

  عروقی مورد استفاده قرار گیرند و نیاز به تحقیقات بیشتري دارند. و چاقی و قلبی هاي یماريب
  چاقی، ترشک، آلبالو، موش صحرایی، پروفایل لیپیدي کلیدي: کلمات 


