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عیذ هَعی الزظب هحوذی* ،1عیذ ػجذالوجیذ هَعَی

2

هقالِ پضٍّشی

ّیپزتزیگلیغیزیذهی ( 108هزد 80 ،سى) ثب گغتزُ عٌی  20-70عبل ٍ  21ثیوبروِ دارای ػبرظِ وجذ چزة ثَدًذ ،اًجبم ؽذ.
ثیوبراى ثِ هذت  45تب  60رٍس ثذٍى تغییز در رصین غذایی ،فؼبلیت ٍرسؽی ٍ هصزف ّزگًَِ دارٍی پبییيآٍرًذُ چزثی خَى ّز ؽت
لجل اس خَاة  200-250هیلیلیتز اس ػصبرُ آثی سرؽه تبسُ اعتفبدُ وزدًذ .پظ اس  60رٍس هیشاى تزیگلیغیزیذ اس ؼزیك آسهبیؼ
خَى ٍ وجذ چزة اس ؼزیك عًََگزافی ارسیبثی ؽذ .اس ًزمافشار  ٍ spss Inc., Chicago, IL; version 16آسهَىّبی آهبری ٍ t-test
 Wilcoxonجْت آًبلیش ًتبیج اعتفبدُ ٍ همبدیز ) (P < 0.05هؼٌبدار در ًظزگزفتِ ؽذ
ًتایج :هیشاى تزیگلیغیزیذ خَى در هزداى لجل ٍثؼذ اس هصزف ػصبرُ آثی سرؽه ثِتزتیت  292± 34هیلیگزم در دعیلیتز ٍ 31
 200±هیلیگزم در دعیلیتز ثَد در حبلیوِ در سًبى لجل ٍثؼذ اس هصزف آة سرؽه ثِتزتیت  258± 31هیلیگزم در دعیلیتز ٍ 30
 175±هیلیگزم در دعیلیتز ثَد وِ وبّؼ هؼٌبداری درّزدٍ جٌظ ًؾبى داد ( .(P= 0/05اس  21ثیوبر دارای وجذ چزة پظ اس هصزف
آة سرؽه 6 ،هَرد دارای درجِ  IIوِ ثِ درجِ  15 ٍ Iهَرد درجِ  Iثِ حبلت ًزهبل تغییز ٍظؼیت دادًذ (.)p=0/05
ًتيجِگيزی :ثب تَجِ ثِ ًتبیج حبظز ػصبرُ سرؽه عیبُ وبّؼ هؼٌبداری درچزثی خَى ٍ ثْجَد وجذ چزة ایجبد هیوٌذ.
ٍاصُّای کليدیّ :یپزتزی گلیغیزیذهی ،سرؽه عیبُ  ،وجذ چزة  ،عًََگزافی ،آسهبیؼ خَى،
IRCT20190220042772N1
ارجاع :هحوذی عیذ هَعی الزظب ،هَعَی عیذ ػجذالوجیذ .بزرسی اثز ػصارُ آبی سرشک سياُ ( )Berberis integerrimaبز کبد چزب ٍ هيشاى

تزی گليسيزید خَى .هجلِ ػلوی پضٍّؾی داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ؽْیذ صذٍلی یشد 1398؛ .1141-49 :)1( 27
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هقدهِ :اهزٍسُ افشایؼ چزثی خَى ٍ وجذ چزة یه هؼعل ؽبیغ ؽْزًؾیٌی هحغَة هیگزدد.گیبّبى دارٍیی ثب تَجِ ثِ اثزات هفیذ
دارٍیی جبیگبُ ٍیضُای درعالهت جَاهغ دارًذ .لذا ایي هؽبلؼِ ثِهٌظَر تبثیز ػصبرُ سرؽه عیبُ  Berberis integerrimaثز هیشاى
تزیگلیغیزیذ خَى ٍ ثْجَد وجذچزة اًجبم ؽذ.
رٍش بزرسی :ایي هؽبلؼِ تحمیمی اس ًَع هذاخلِای در ثبسُ سهبًی فزٍردیي  95تب فزٍردیي  ،96رٍی  188ثیوبر دارای

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i1.871

بررسی اثر عصاره آبی زرشک سیاه ( )Berberis integerrimaبر
شوارُ صفحِ:
کبدچرب و میسان تریگلیسیرید خون

تاثيزػصارُ آبی سرشک سياُ بز کبد چزب ٍ چزبی خَى

وٌٌذُ علَلّبی ّپبتَهبی اًغبًی هؤثز هیثبؽذ .ػصبرُ

داًشگاُّای ایزاى …
شيَع چاقی در داًشجَیاى دختزهقدهِ

اهزٍسُ ػلیرغن گغتزػ تَلیذ دارٍّبی ؽیویبیی ،رٍیىزد

هیثبؽذ ٍ ثبػث هْبر اعتیلوَلیياعتزاس هی ؽَد (.)5

هزدم ًغجت ثِ اعتفبدُ اس ایي گًَِ گیبّبى دارٍیی ثِ ػلت

ثزثبهیي دیگز آلىبلَییذ گیبُ یه ثٌشیلایشٍویٌَلیيآلىبلَئیذ

ػَارض ًبؽی اس هصزف دارٍّبی ؽیویبیی افشایؼ یبفتِ اعت.

وِ دارای خبصیت آًتیاوغیذاًی لَی ثَدُ ٍ در وبّؼ فیجزٍس

گیبّبى دارٍیی تبثیزات لبثل هالحظِای حتی ثِ اًذاسُ

ًبؽی اس ػَارض دارٍی ثلئَهبیغیي هَثز اعت .اس آًجبیی وِ

دارٍّبی ؽیویبیی اختصبصی ػلیِ اًَاع ثیوبریّب دارًذ (.)1

ؼجغ سرؽه خٌه هیثبؽذ هصزف آة سرؽه ثِ ٍیضُ در

سرؽه عیبُ یب  Berberis integerrimaاس تیزُ سرؽىیبى،

تبثغتبى ثغیبر ًبفغ اعت ٍ ػالٍُ ثز هیشاى ثبالی ٍیتبهیي ،C

درختچِای ثب هیَُ ثٌفؼ تب عیبُ رًگ وِ در اٍاخز تبثغتبى یب

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i1.871

سرؽه دارای خبصیت آًتیّیغتبهیٌی ٍ آًتیوَلیٌزصیىی

هصزف آى ثبػث تمَیت عیغتنایوٌی ،تٌظین فؾبرخَى ٍ لٌذ،

اٍایل پبییش هیرعذ .ایي درختچِ ثِػٌَاى یىی اس پَؽؼّبی
گیبّی هٌبؼك وَّغتبًی وؾَر ایزاى هحغَة هیؽَد (.)2

در درهبى عٌگ ویغِ صفزا ٍ آفت دّبى هَثز اعت ( .)6وجذ

در توبهی لغوتّبی ایي گیبُ آلىبلَئیذّبی ثزثزیي،

چزة در حبلت ولی در گزیذّبی سیز تمغین هیؽَد ،گزیذ یب

اوغیبوبًتیي ٍ ثزثبهیي ٍجَد دارد .همذار آلىبلَئیذ در پَعت

درجِ  ،1درجِ  ٍ 2درجِ  3وِ درجِ  ٍ 1درجِ  2وجذ چزة

ریؾِ سرؽه ثیؾتز ار لغوتّبی دیگز گیبُ اعت .هیَُ

هیتَاًذ ثب وٌتزل رصین غذایی وٌتزل ؽَد .در ثزخی هَارد،

سرؽه دارای  4درصذ هَاد لٌذی ،حذٍد  65درصذ اعیذ

صًتیه هوىي اعت ػبهل ایجبدوٌٌذُ ایي اختالل ثبؽذ .اهب

هبلیه ،تبرتبریه ٍ همذاری صوغ اعت .عبیز آلىبلَئیذّبی

اغلت ثِ ػلت ؽزایػ غیزؼجیؼی عیغتنّبی ثذى هبًٌذ دیبثت،

هختلف سرؽه ؽبهل ثزثبهیي ،ثزثزیي ،صاتَریشیي ،پبلوبتیي،

عؽح ولغتزٍل ثبال یب عؽح تزیگلیغزیذ ٍ یب اظبفٍِسى ثیؼ

ثزٍلیغیي ،ولَهجبعیي ٍ ٍالزعیي ّغتٌذ .هیَُ سرؽه

اس حذ ،ایجبد ؽذُ ٍ ثِ گزیذ ً 2یش هٌجز هیؽَد .در هؽبلؼِ

ؼجیؼتی عزد ٍ خؾه دارد ٍ همَی وجذ ،للت ،صفزا ثز ٍ ثٌذ

اؽزف ٍ ّوىبراى تبثیزػصبرُ هیَُ سرؽه عیبُ ثز رٍی

آٍرًذُ خَى هیثبؽذ لذا ثؼعبً اس آى در جلَگیزی اس

پبراهتزّبی فیشیَلَصیه درهَػّبی دارای دیبثت ًبؽی اس

خًَزیشیّبی هشهي اعتفبدُ هیوٌٌذ ( .)3هیَُ سرؽه

اعتزپتَسٍعیي ارسیبثی ؽذ وِ ًتبیج حبوی اس تبثیز هثجت

خبصیت هٌمجطوٌٌذُای ػزٍق را دارد ٍ ثزثزیي ثِػٌَاى

ػصبرُ سرؽه عیبُ ٍ وبّؼ هؼٌیدار رٍی آًشینّبی وجذی

تمَیت وٌٌذُ هؼذُ ٍ ظذ حبلت تَْع هیثبؽذ .ثزثزیي ثب ایجبد

ًظیز ّ AST ٍ ALTنچٌیي ثْجَد ّیپزولغتزٍلوی در

اًمجبضّبی ػعالت صبف رحن ،هیتَاًذ هٌجز ثِ عمػ گزدد

هَػّبی دیبثتی ثَد ( .)7لذا ثب تَجِ ثِ اثزات هفیذ

اس ؼزفی ثِ ػلت ٍجَد هبدُ دیّیذرٍاوغیذپبلویتیٌیَم ،ثبػث

سرؽهعیبُ ثز اًَاع اختالالت ّنچٌیي تَصیِ ؼت عٌتی ثز

آتزٍفی ؽذى آًذٍهتز رحن هیگزدد لذا هصزف آى در

هصزف سرؽه عیبُ در هؾىالت وجذی ،در ایي هؽبلؼِ

خبًَمّبی ثبردار ثبیذ ثب احتیبغ صَرت گیزد (ّ .)4نچٌیي

اختصبصبً تبثیز آة سرؽه رٍی وبّؼ چزثی خَى ٍ ػولىزد

ثزثزیي ثزای پبییي آٍردى لٌذ خَى هبًٌذ هتفَرهیي هؤثز

آى در درهبى وجذ چزة هَرد ارسیبثی لزار گزفت.

اعت .گیبُ سرؽه تأثیز سیبدی در درهبى لیؾوبًیَسیظ،

رٍش بزرسی

جلَگیزی اس رؽذ ثبوتزیّب ،وبّؼ التْبة ،جلَگیزی اس

ایي هؽبلؼِ تحمیمی اسًَع هذاخلِای لجل-ثؼذ

تجوغ پالوتّب ٍ وبٌّذُ فؾبرخَى هیثبؽذ .آلىبلَئیذّبی

((pre- post

گیبُ سرؽه لبدرًذ ایوٌی ثٍِاعؽِ علَلّبی  Tرا افشایؼ

درثبسُ سهبًی فزٍردیي هبُ  1395تب فزٍردیي هبُ  1396رٍی

دٌّذ .ػالٍُ ثز ایي ػصبرُ گیبُ سرؽه در هْبر پزٍتئیي فؼبل

 188ثیوبردارای ّیپزتزیگلیغیزیذهی ( 108هزد 80 ،سى) ثب
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وبّؼ چزثی ٍ ثِػٌَاى ثْجَد دٌّذُ ػولىزد دعتگبُ گَارػ

سيد هَسی الزضا هحودی ٍ ّوکارش

وجذ چزة در ؽْزعتبى ٍراهیي اًجبم ؽذ .تبییذ ٍرٍد ثیوبراى

ؽذًذ .در سًبى هیبًگیي ووتزیي هیشاى تزیگلیغیزیذ در ردُ

ثِ هؽبلؼِ آسهبیؼ عِ ثبرُ خَى ثزای تزیگلیغیزیذ ٍ

عٌی  40 -50عبل لجل اس هصزف آة سرؽه عیبُ ثِ هیشاى

جَاثیِ عًََگزافی ثزای وجذ چزة ثَد .دعتَر تْیِ ػصبرُ

 ٍ 242 ± 5/6در هزداى در ردُ عٌی  40 -50عبل ثِ هیشاى

آة سرؽه عیبُ ؼجیؼی ثِ ثیوبراى ثذیي تزتیت ثَد وِ 250

 240 ± 5/1هیلیگزم در دعیلیتز ثَد در حبلیوِ ووتزیي

گزم سرؽه در  1500هیلیلیتز آة جَػ ثِ هذت 24

هیبًگیي هیشاى تزیگلیغیزیذ در سًبى در ردُ عٌی 60-70

عبػت خیغبًذُ ؽَد (رٍػ هبعیزاعیَى) ٍ پظ اس هخلَغ

عبل ثؼذ اس هصزف آة سرؽه عیبُ ثِ هیشاى  ٍ153 ± 7/2در

ؽذى ثب هیىغز خبًگی صبف ٍ درٍى ظزٍف ؽیؾِای در

هزداى در ردُ عٌی  60 -70عبل ثِ هیشاى 147 ± 2/3

یخجبل ًگْذ اری گزدد .سرؽه عیبُ تَعػ خَد ثیوبراى اس

هیلیگزم در دعیلیتز ثَد .در سًبى هیبًگیي هیشاى
تزیگلیغیزیذ در ردُ عٌی  30 -40عبل لجل اس هصزف آة

تغییزدر رصین غذایی رٍساًِ ،فؼبلیت ٍرسؽی ٍ هصزف ّزگًَِ

سرؽه عیبُ  282 ± 4/04هیلیگزم در دعیلیتز ثَد ٍ در

دارٍی پبییي آٍرًذُ چزثی خَى ّز ؽت لجل اس خَاة -250

هزداى در ردُ عٌی  30 -40عبل ثِ هیشاى 302 ± 9/6

 200هیلی لیتز اس آة سرؽه تبسُ اعتفبدُ وزدًذ .هؼیبر

هیلیگزم در دعیلیتز ثَد .ثِؼَر ولی ثب همبیغِ هیبًگیي

اًتخبة سهبى  60رٍس ثذیي دلیل اعت وِ درایي هذت وجذ

هیشاى تزیگلیغزیذ لجل ٍ ثؼذ اس هصزف آة سرؽه عیبُ در

فزصت ثبسیبثی ٍ ثْجَد خَد را داراعت .پظ اس  60رٍس هیشاى
تزی گلیغیزیذ اس ؼزیك آسهبیؼ خَى (ویت پبرط آسهَى،

ّز ردُ عٌی چِ در سًبى ٍ چِ در هزداى اختالف هؼٌبداری

تْزاى) ٍ وجذ چزة اس ؼزیك عًََگزافی ارسیبثی ؽذ.

ٍجَد داؽت (( .( P = 0/025جذٍل ( ٍ )1جذٍل  .)2ثِؼَر
ولی در سًبى ّنچٌیي هزداى اختالف هؼٌبداری در هیزاى

تجشیِ تحليل آهاری

تزیگلیغیزیذ خَى لجل اس هصزف آة سرؽه عیبُ ثب ثؼذ اس

ًزمافشار spss Inc., Chicago, IL; version

هصزف آى هؾبّذُ ؽذ (ً((p= 0/02وَدار .)1

 ٍ 16آسهًَْبی آهبری  Wilcoxon ٍ t-testجْت آًبلیش ًتبیج

اهب در  21فزد دارای وجذ چزة وِ ٍجَد ػبرظِ در آىّب

اعتفبدُ ٍ همبدیز ) (P < 0/05هؼٌبدار در ًظزگزفتِ ؽذ.
هالحظات اخالقی

ثب عًََگزافی تبییذ ؽذُ ثَد ٍ ّز ؽت لجل اس خَاة - 200

رٍػ ایي تحمیك رٍی اًغبى تَعػ داًؾگبُ آساد اعالهی

 250هیلیلیتز آة سرؽه عیبُ تبسُ هصزف وزدًذ ٍ پظ اس

(IR. IAU.

 60رٍس هجذد عًََگزافی اس وجذ اًجبم دادُ ثَدًذ جبلت آىوِ

ٍاحذ ٍراهیي پیؾَا تبییذ ؽذُ اعت وذ اخالق
).Varamin. REC.1395,3

در ّوِ هَارد گزیذ  Iثِ ًزهبل ٍ گزیذ  IIثِ گزیذ  Iتجذیل
ًتایج

ؽذُ ثَد (جذٍل  .)3ثب تَجِ ثِ آسهَى همبیغِ رتجِای ،تفبٍت

ول ثیوبراى دارای ّیپزتزیگلیغیزیذهی ً 188فز ؽبهل

هؼٌب داری لجل ٍ ثؼذ اس هصزف آة سرؽه عیبُ در ثْجَد
ٍظؼیت وجذچزة هؾبّذُ ؽذ (0/01

 108هزد ٍ  80سى ثَدًذ .ثبسُ عٌی ثیوبراى ثیي 20 -70
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ػؽبری تْیِ هی ؽذ .ثیوبراى ثِ هذت  45تب  60رٍس ثذٍى

اس ًزمافشارآهبری

] [ DOI: 10.18502/ssu.v27i1.871

گغتزُ عٌی  20-70عبل ٍ  21ثیوبروِ دارای ػبرظِ

عبلِ ثَد وِ ثِ  5ردُ عٌی ثِ تفىیه سًبى ٍ هزداى تمغین

تاثيزػصارُ آبی سرشک سياُ بز کبد چزب ٍ چزبی خَى

سٌی

ّز ردُ

هصزف آب سرشک سياُ ( هيلی گزم بز

اس هصزف آب سرشک سياُ ( هيلی

( سال )

سٌی

دسی ليتز )

گزم بز دسی ليتز )

ردُ عٌیعبل

30-20

10

276 ± 6/2

202 ± 4/3

0/024

ردُ عٌیعبل

40-30

16

282 ± 4/04

194 ± 5/5

0/023

ردُ عٌیعبل

50-40

35

242 ± 5/6

165 ± 5/4

0/023

ردُ عٌیعبل

60-50

14

261 ± 5

172 ± 4/2

0/022

ردُ عٌیعبل

70-60

5

8 259 ±

153 ± 7/2

0/02

آسهَىّبی آهبری Wilcoxon ٍ t-test

ردُ سٌی

تؼداد در

هياًگيي هيشاى تزی گليسزید

هياًگيي هيشاى تزی گليسزید بؼد اس

( سال )

ّز ردُ

قبل اس هصزف آب سرشک سياُ

هصزف آب سرشک سياُ ( هيلی گزم

( هيلی گزم بز دسی ليتز )

بز دسی ليتز )

ػدد P

211 ± 4/3

0/029

ردُعٌی(عبل)

30-20

15

288 ± 4/7

0/020

ردُعٌی (عبل)

40-30

26

302 ± 9/6

199 ± 7/5

ردُ عٌی (عبل)

50-40

52

295 ± 3/9

204 ± 4/2

0/024

ردُ عٌی (عبل)

60-50

12

277 ± 6/1

189 ± 7

0/022

ردُ عٌی (عبل)

70-60

3

240 ± 5/1

147 ± 2/3

0/020

 t-test ٍ Wilcoxonآسهَى آهبری

جذٍل ً :3تبیج عًََگزافی وجذ لجل ٍ ثؼذ اس هصزف آة سرؽه عیبُ در هجوَع سًبى ٍ هزداى
گزید کبدچزب قبل اس هصزف آب

گزید کبدچزب بؼد اس هصزف آب

ردُ سٌی

تؼداد در ّز ردُ

سرشک سياُ

سرشک سياُ

(سال)

(درصد)

درجِ I

ًزهبل

30-20

)14/28( 3

درجِ I
درجِ II

ًزهبل
درجِ I

40-30

)19/04( 4
)9/52( 2

درجِ I
درجِ II

ًزهبل
درجِ I

50-40

)23/8( 5
)9/52( 2

درجِ I
درجِ II

ًزهبل
درجِ I

60-50

)9/52( 2
)4/76( 1

درجِ I
درجِ II

ًزهبل
درجِ I

70-60

)4/76( 1
)4/76( 1

Wilcoxon Signed Ranks Test
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جذٍل  :2هیبًگیي هیشاى تزیگلیغزیذ لجل ٍثؼذ اس هصزف آة سرؽه عیبُ (هیلیگزم ثز دعیلیتز) در هزداى ثِ تفىیه ردُ عٌی
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جذٍل  :1هیبًگیي هیشاى تزیگلیغزیذ لجل ٍ ثؼذ اس هصزف آة سرؽه عیبُ (هیلیگزم ثز دعیلیتز) در سًبى ثِ تفىیه ّز ردُ عٌی
شيَع چاقی در داًشجَیاى دختز داًشگاُّای ایزاى …
ػدد P
هياًگيي هيشاى تزی گليسزید بؼد
هياًگيي هيشاى تزی گليسزید قبل اس
تؼداد در
ردُ

سيد هَسی الزضا هحودی ٍ ّوکارش

300

.1

250
200
150
100
50
0

ًوَدار :1همبیغِ هیشاى هیبًگیي تزیگلیغیزیذ خَى لجل اس هصزف ٍ ثؼذ اس هصزف آة سرؽه عیبُ

بحث

ػصبرُ سرؽه لزهش ثبػث وبّؼ هؼٌبداری درتزیگلیغیزیذ،

آة سرؽه درؼت عٌتی ایزاى جبیگبُ ٍیضُای داؽتِ ٍ دارد

آًشینّبی وجذی ٍ ثْجَد دیبثت ًَع  2ؽذُ ثَد وِ درهَرد

ٍ جْت درهبى اًَاع هؾىالت پَعتی ،درهبى سردی ،پبییي

تزیگلیغیزیذ ثب هؽبلؼِ حبظز ّنخَاًی داؽت ( .)10در

آٍرًذُ فؾبرخَى ،درهبى عٌگ ویغِ صفزا ٍ پبنوٌٌذُ وجذ

هؽبلؼِ فزّبدی ٍ ّوىبراى در درعبل  2008ثبػٌَاى اثزػصبرُ

اعتفبدُ هیؽذُ اعت .ثب تَجِ ثِ پیؾیٌِ وبرثزد سرؽه عیبُ،

آثی سرؽه عیبُ ثز تزیگلیغیزیذ ٍ ولغتزٍل درثیوبراى

ایي هؽبلؼِ جْت درهبى افشایؼ تزیگلیغیزیذ خَى ٍ ثْجَد

ّیپزلیپیذهی گشارػ ؽذ وِ اعتفبدُ اس  200هیلیگزم ػصبرُ

وجذ چزة درگزٍُ عٌی  20-70عبلِ اًجبم ؽذ .ثبتَجِ ثِ

سرؽه عیبُ عِ ثبر در رٍس ثِ هذت ّ 2فتِ هٌجز ثِ وبّؼ

ًتبیج حبصلِ وبّؼ هؼٌبداری در توبم ردُّبی عٌی هزداى ٍ

هؼٌبدار تزیگلیغیزیذ ٍ ولغتزٍل در آى ثیوبراى ؽذُ ثَد وِ

سًبى پظ اس  60رٍس هؾبّذُ ؽذ .درهؽبلؼِ وؾىَلی ٍ

هؽبلؼِ حبظز ّنخَاًی داؽت ( .)11ثبتَجِ ثِ ًتبیج هؽبلؼِ

ّوىبراى در عبل  2015تحت ػٌَاى اثزػصبرُ آثی سرؽه

حبظز ٍعبیز هؽبلؼبت گذؽتِ وبّؼ لبثلهالحظِ ٍ هؼٌبدار

رٍی فؼبلیت آًشین تزاًظآهیٌبس در ثیوبراى دارای وجذ چزة
چزة غیزالىلی گشارػ ؽذ وِ آًشینّبی وجذی

در هیشاى تزیگلیغیزیذ ًبؽی اس هصزف ػصبرُ آثی سرؽه

ALT ٍ AST

عیبُ ّن در هؽبلؼبت حیَاًی ّن در هؽبلؼبت اًغبًی اتفبق

در ول گزٍُ پظ اس هصزف ػصبرُ آثی سرؽه وبّؼ

ًظز ٍجَد داردوِ هیتَاًذ ثِ ػٌَاى یه جبیگشیي هٌبعت ٍ

هؼٌبداری پیذاوزدُ اعت (ّ .(P < 0/05نچٌیي هیبًگیي

ثذٍى ػبرظِ در ثیوبراى دارای ّیپزتزیگلیغیذهی هؽزح

هیشاى تزیگلیغزیذ لجل ٍ ثؼذ اس هؽبلؼِ ثِ تزتیت ± 72

گزدد .هىبًیغن اثز آة سرؽه عیبُ در وبّؼ تزیگلیغیزیذ

 167 ± 69 ٍ 219هیلیگزم در دعیلیتز ثَد وِ تمزیجب ثب

خَى احتوبالً افشایؼ هتبثَلیغن وجذی تزیگلیغیزیذّب ٍ

هؽبلؼِ حبظز ّنخَاًی داؽت ( .)8یبًگ ٍ ّوىبراى در عبل

وبّؼ آى در خَى هیثبؽذ.

 2011ؼی هؽبلؼِ خَد تحت ػٌَاى اثزػصبرُ سرؽه لزهش در

درارتجبغ ثب اثزػصبرُ آثی سرؽه رٍی ثْجَد وجذ چزة در

ثیبى  mRNA Protein2در رتّبی دارای وجذچزة غیزالىلی

ثیوبراى غیزالىلی دارای وجذ چزة هؽبلؼبت سیبدی اًجبم

اظْبر داؽتٌذ ػصبرُ سرؽه عیبُ ثبػث وبّؼ هؼٌبدار هیشاى

ًؾذُ اعت .در هؽبلؼِ وؾىَلی ٍ ّوىبراى در عبل 2015

 ٍ LDLتزیگلیغیزیذ در رتّب ؽذُ ثَد ( .)9درهؽبلؼِ سًگ

ػالٍُ ثز آًشینّبی وجذی ،ولغتزٍل ٍ تزیگلیغیزیذ ًیش

ٍ ّوىبراى در عبل  2008هجٌی ثز اثز درهبًی ػصبرُ سرؽه
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لزهش ثز دیبثت ًَع ّ ٍ 2نچٌیي دیظلیپیذهی ػٌَاى وزدًذ
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350

تاثيزػصارُ آبی سرشک سياُ بز کبد چزب ٍ چزبی خَى

ػولىزد آًشینّبی وجذی در رتّبی دارای ّیپزولغتزٍلوی

ثْجَدی ػولىزد
اعت وِ
هؼٌبداری
وبّؼ
هٌجزثِایزاى …
داًشگاُّای
داؽتِدختز
داًشجَیاى
چاقی در
شيَع
وِ ثب ایي هؽبلؼِ ّنخَاًی داؽت الجتِ در هؽبلؼِ حبظز تبثیز

وبّؼ هؼٌبداری در رتّب پظ اس اعتفبدُ اس ػصبرُ سرؽه

ػصبرُ آة سرؽه ثز وجذ چزة در ثیوبراى غیزالىی دارای

لزهش هؾبّذُ ؽذ گزچِ در ایي هؽبلؼِ سرؽه عیبُ ثَد ٍلی

وجذ چزة اس ؼزیك عًََگزافی ارسیبثی ؽذ وِ ثذٍى اعتثٌب در

خبًَادُ سرؽىیبى ثِ ؼَر ولی خَاؿ وبٌّذُ چزثی خَى ٍ

ّوِ ثیوبراى تحت هؽبلؼِ ،یه درجِ وبّؼ ثز اعبط ؽذت

آًشینّبی وجذی در هؽبلؼبت هتلف اسخَد ًؾبى دادُاًذ.

وجذ چزة هؾبّذُ ؽذً .ىتِ لبثل تَجِ در هؽبلؼِ حبظز ایي

( .)13اسهحذٍدیتّبی ایي تحمیك ثب تَجِ ثِ وَْلت عي

اعت وِ در ؼی  60رٍس اًجبم ؽذ ٍ یه درجِ وبّؼ در

ثزخی اس ثیوبراى ،تالػ در تمیذ آىّب ًغجت ثِ هصزف هٌظن

ؽذت وجذ چزة هؾبّذُ ؽذ ،ؽبیذ اگز هؽبلؼِ اداهِ هییبفت

آة سرؽه ثَد وِ ثِخَثی اًجبم پذیزفت.

هیوزدًذ در ثیوبراى دارای درجِ ً 2یش ثِ حبلت ًزهبل

درپبیبى ثبیذ اظْبر داؽت اثز ػصبرُ آثی سرؽه عیبُ

ثزگزداًذُ هیؽذ.

وبّؼ لبثل هالحظِ ٍ هؼٌبداری در هیشاى تزیگلیغیزیذ

درهؽبلؼِ اؽزف ٍ ّوىبراى در عبل  2013تبثیزػصبرُ هیَُ

خَى در هذت  60رٍس ًؾبى دادُ اعتّ ،نچٌیي هٌجز ثِ

سرؽه عیبُ ثز رٍی پبراهتزّبی فیشیَلَصیه درهَػّبی

وبّؼ یه درجِ اس وجذ چزة در ثیوبراى تحت هؽبلؼِ ثذٍى

دارای دیبثت ًبؽی اس اعتزپتَسٍعیي ارسیبثی ؽذ وِ ػصبرُ

هصزف ّزگًَِ دارای پبییيآٍرًذُ چزثی خَى یب ثْجَد دٌّذُ

هیَُ گیبُ سرؽه عیبُ وبّؼ هؼٌبداری در آًشینّبی وجذی

وجذ چزة ثَدوِ ایي اهز ًؾبى اس تبثیز ثغیبرخَة ػصبرُ آثی

ٍ ثْجَد ػولىزد وجذ اسخَد ًؾبى داد (.)7( (P < 0/05

سرؽه عیبُ ثذٍى ّیچگًَِ ػبرظِ جبًجی هیثبؽذ.

درهؽبلؼِ رحیوی هذیغِ ٍ ّوىبراى در عبل  2017ثبػٌَاى

سپاطگشاری

اثزػصبرُ الىلی هیَُ سرؽه لزهش رٍی تغییزات

ثذیيٍعیلِ اس سحوبت دوتز عیذحغیي ؼجبؼجبیی (ػعَ

ّیغتَپبتَلَصیه ٍ هبروزّبی ثیَهذیىبل آعیتّبی وجذی در

ّیبت ػلوی گزٍُ سیغت ؽٌبعی ،داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ

رتّبی دارای دیبثت ثیبى داؽت ػصبرُ هیَُ سرؽه عیبُ

ٍراهیي–پیؾَا) اس ؼزیك دراختیبر لزار دادى آسهبیؾگبُ

ثبػث وبّؼ آعیتّبی وجذی ٍ ثْجَد هبروزّبی ثیَهذیىبل

ثیَؽیوی ٍ در ثِ ثوز ًؾغتي ایي هؽبلؼِ ًْبیت تمذیز ٍ

در رتّبی دارای دیبثت هیگزدد ٍهیتَاًذ هٌجز ثِ ثْجَد

تؾىز ثِ ػول هیآیذ .ایي تحمیك ثب ّشیٌِ ؽخصی اًجبم ؽذ

وجذ چزة در ایي رتّب گزددوِ اس لحبؾ ثْجَد وجذ چزة ثب

ٍ حبهی هبلی ًذاؽت.

هؽبلؼِ حبظز ّنخَاًی داؽت گزچِ هؽبلؼِ رحیوی هذیغِ ٍ

تؼارض در هٌافغٍ :جَد ًذارد.

ّوىبراى رٍی رت ثَد ( .)12درهؽبلؼِ ؼبّزی ٍ ّوىبراى
ثبػٌَاى ثزرعی اثز ػصبرُ ّیذرٍالىلی سرؽه لزهش رٍی
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ٍ 90رٍس یب ثیؾتز ثیوبراى ػصبرُ سرؽه عیبُ را هصزف

ًتيجِ گيزی
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وجذی در ثیوبراى دارای وجذ چزة غیزالىلی ؽذُ اعت ()8

اظْبر داؽتٌذ وبّؼ هؼٌبداری در هیشاى ٍ ALT

ALP
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Effect of Aqueous Berberis integerrima Extract on Fatty Liver and
Triglyceridemia
Seyed Mosa Al-Reza Mohammdadi*1, Seyed Abdo Al-Majid Mosavi2

Original Article
Introdution: Nowadays, hyperlipidemia and fatty liver disease are one of the urbanity disorders.

Downloaded from jssu.ssu.ac.ir at 1:25 IRDT on Tuesday May 21st 2019

Medicinal plants regarding benefit effects traditionally had special role in health of society. So, this study
was done to evaluate the effect of Berberis integerrima extract on hypertriglyceridemia and fatty liver
disease improvement.
Methods: This interventional clinical study was done on 188 patients with hypertriglyceridemia (108
male, 80 female) with the age range of 20-70 years and 21 patients with fatty liver disorder. The patients
had received 200-250 ml Berberis integerrima extract before sleep for 45- 60 days without any changes in
diet regime, exercise activity and administration of anti-hyperlipidemic drugs. After 60 days, triglyceride
levels through experiment and fatty liver grade via sonography were evaluated. SPSS statistical software
(ver.16) and statistical tests of t-test and Wilcoxon were used for the result analysis and (P < 0/05) were
considered significant.
Results Blood Triglyceride levels were 292±34 and 200±31 mg.dl-1 before and after Berberis integerrima
extract administration in males; whereas the levels were 258±31 and 175±30 mg.dl -1 before and after
Berberis integerrima extract administration in females, which showed significant decrease in both gender
(p;0.05). From 21 patients with fatty liver disease after Berberis integerrima extract administration, 6
cases with fatty liver grade II were shown grade I and 15 cases with fatty liver grade I were shown normal
grade ( P=0.01 ).
Conclusion: Regarding the obtained results, Berberis integerrima extract caused significant decrease in
hypertriglyceridemia and fatty liver disorder.
Keywords: Hypertriglyceridemia, Berberis integerrima, Fatty liver disorder, Sonograghy, Blood test
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