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خالصه

 ،هاي کاهش عوارض این بیماريیکی از راه.عروقی است -هاي قلبی ثر در ایجاد بیماريافزایش چربی خون یکی از عوامل مؤ :مقدمه

بر لیپیدها و برخی فاکتورهاي )بنه(بر همین اساس، هدف از این مطالعه  بررسی اثر پسته وحشی.استفاده از گیاهان دارویی است

.هاي انسانی هایپرلیپیدمیک بودبیوشیمیایی در نمونه

وmg/dl200گلیسرید باالي ا ترينفر از افراد هایپرلیپیدمیک ب 60این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور، بر روي:هاروشمواد و

.گرم پودر بنه دریافت کردند 5نفر بعدي  30گرم و  5/2نفر از آنها به صورت تصادفی  30.انجام گردید mg/dl245کلسترول باالي 

هاي مورد نظر براي مصرف روزانه به بستهقبل از شروع مطالعه، از هر دو گروه نمونه خون به صورت ناشتا گرفته شد و سپس به افراد 

تی مستقل و تی  هاينتایج با استفاده از  آزمون.بعد از مصرف مجدداً نمونه خون ناشتا از افراد تهیه گردید.مدت دو ماه داده شد

.تجزیه و تحلیل گردید زوج

داري نیز به صورت معنی HDLدار کاهش و میزان به صورت معنیLDLگلیسرید، کلسترول و در هر دو گروه میزان تري:هایافته

.داري وجود نداشتمعنیافزایش یافت و در مورد سایر فاکتورها بین دو گروه تفاوت 

را افزایش  HDLرا کاهش و LDLگلیسرید، کلسترول و تواند میزان تريپودر پسته وحشی می نشان داد مصرفنتایج :گیرينتیجه

.تواند در افراد با هایپرلیپدمی خفیف مفید باشدپسته وحشی میبنابراین، احتماالً .دهد

هاي بیوشیمیایی، هایپرلیپیدمی، کارآزمایی بالینیپسته وحشی، متابولیت:هاي کلیديواژه



حدیث احمدي راد و همکاران   تاثیر پودر پسته وحشی بر تعدادي از متابولیت هاي بیوشیمیایی خون                                                

1394تابستان، 2دوره نهم، شماره  30سالمت جامعه                                                                               

مقدمه

ازیکـی گلیسـرید، تـري وکلسـترول خونیسطحافزایش

مواجـه آنبـا روزانـه پزشکهرکهاستمشکالتیترینشایع

ثانویـه واولیه،ارثیصورتبهتواندمیمشکلاین.]1[است

هایپرلیپیــدمی موجــب ایجــاد آترواســکلرز  .]2[شــودایجــاد

عروقی _هاي قلبی بیماريترین دالیل مهمشود، که یکی ازمی

داخلـی عـروق  الیـۀ بـه اترواسکلروزیاهاشریانتصلب.است

و پیشـرفت ایجاددرمختلفیعواملکهشودخونی مربوط می

آترواسکلروز بیماري است که از کودکی شـروع  .دارندنقشآن

ایـن بیمـاري در اثـر    .کنـد ها پیشرفت مـی شود و طی سالمی

رسوب چربـی و کلسـترول و مـواد دیگـري همچـون کلسـیم،       

ها بـروز  ها در دیواره رگمواد حاصل از تخریب سلولفیبرین و 

انسداد رگ باعث بروز عوارض حـادي همچـون سـکته    .کندمی

رابطـه   1984براي اولـین بـار در سـال    .شودقلبی و مرگ می

.عروقـی مشـخص شـد   _هـاي قلبـی   بین کلسترول و بیماري

LDL (Low Density Lipoprotein) تـرین ناقـل   اصـلی

میلی گرم  130ن است که باید حاوي کمتر از کلسترول در خو

در دسـی لیترکلسـترول باشـد و افـزایش آن بـا افـزایش بـروز        

عروقی همراه است به طوري که یک واحـد   -هاي قلبیبیماري

هـاي  خطـر بیمـاري  %1-%2خون با افزایش  LDLافزایش در

.عروقی برابر است-قلبی

HDL (High Density Lipoprotein)کاهنــده عامــل

این بدان مفهوم است که بـرخالف سـایر   .کلسترول خون است

بیشتر باشد، بهتر HDL-انواع کلسترول هرچه سطح کلسترول

بسیاري از افراد مبتال به دیابت یـا بیمـاري قلبـی داراي    .است

انـد  تحقیقات نشان داده.باشندگلیسیرید میتريسطوح باالي

شـتاي بـاالي حـد طبیعـی     گلیسـیرید نا که افراد با سطح تـري 

در معرض خطر بیشـتر  )یا بیشترلیترگرم در دسیمیلی 150(

بنـابراین  .]3-5[ابتال به بیماري قلبی یا سکته مغزي هسـتند 

کاهش مناسب و بدون عوارض آن، تـاًثیر  زیـادي بـر سـالمت     

]6[عروقـی دارد -هاي قلبیجامعه و فرد و جلوگیري از بیماري

امـع  وشیمیایی در جامروزه استفاده از انواع داروهاي سنتزي و

مصرف ایـن داروهـا   .صنعتی و شهرنشین متداول گردیده است

کند، برخـی  عالوه بر اینکه هزینه باالیی را به بیمار تحمیل می

باشند از آنها داراي اثرات و عوارض جانبی منفی فراوانی نیز می

اروهاي گیاهی توجـه بیشـتري   له باعث شده که به دئو این مس

ــاهش .]7-8[نشــــان داده شــــود نقــــش گیاهــــان در کــ

هـاي  ر نتیجه کاهش احتمال بروز بیمـاري هاي خون و دچربی

از)بنـه (پسـته وحشـی  ].9[عروقی مشخص شـده اسـت  -قلبی

باشد و یکی از ایـن گیاهـان دارویـی    می 1خانواده آناکاردیاسه

نتـایج بـه    .گرفتـه اسـت  است که به فراوانی مورد مطالعه قـرار 

دهند که مصرف خوراکی پودر پسته میدست آمده همه نشان

-HDLهـاي حیـوانی سـبب افـزایش    در مـدل )بنـه (وحشـی  

از این ].10-11[شودکلسترول می -LDLکلسترول و کاهش 

هـاي قلبـی و عروقـی    رو در کاهش بروز آترواسکلروز و بیماري

بومی و محلـی پیرامـون اثـر    شواهد .تواند بسیار مفید باشدمی

همچنـین  .این نوع پسته کوهی بـر چربـی خـون، وجـود دارد    

تحقیقات متعددي روي  بنه انجام شده که همه حاکی از تاًثیر  

و هنـوز   هاي حیوانی هایپرلیپیدمی هستندمثبت بر روي نمونه

از.]5[اي مستقیم بر روي انسان انجام نشده استهیچ مطالعه

بودهروي حیواناتبرگرفتهصورتمطالعاتبیشترکهآنجایی

اسـتفاده براي تحقیق بر روي انساناز آنها بنهیکهیچدرو

مصرفثیرأبا هدف ت تحقیق حاضرعلتهمینبه،استنشده

فاکتورهـاي و دیگـر تري گلیسیرید، کلسـترول کاهشدربنه

خـون گلیسرید و کلسـترول با تريافراددرخونبیوشیمیایی

.انجام شد باال

هامواد و روش

ــالینی بــود و در ســایت   ایــن پــژوهش از نــوع کارآزمــایی ب

www.irct.ir با کدIRCT201509141061N26   به ثبـت

.رسید

صورت یـک کارآزمـایی بـالینی دو سـو کـور      ه این مطالعه ب

مطالعه، ابتدا در این .انجام شد)آنالیزگر -)آزمایشگر(ارزیاب (

ــداد   ــه از بیمــاران، تع بیمــار  60پــس از اخــذ رضــایت آگاهان

هایپرلیپیدمیک که به آزمایشگاه تخصصـی دانشـکده پزشـکی    

رفسنجان مراجعه کردند انتخاب و به منظـور همسـانی حجـم    

متغیـري کـه   (هاي جایگشـتی  نمونه با استفاده از روش بلوك

بـوده  )گرم 5و  5/2(بندي شده است متغیر نوع دوز ماده بلوکه

ــا اســتفاده از روش   ــه طــور تصــادفی ب اســت کــه داوطلبــان ب

در ایـن مطالعـه   .هاي جایگشتی به دو گروه تقسیم شدندبلوك

].12-13[حجم نمونه از طریق فرمول زیر محاسبه شد

http://www.irct.ir/
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05/0=α

2/0= β

:شرایط ورود به مطالعه شامل موارد زیر بود

و تري  mg/dl245افراد هایپرلیپیدمیک با کلسترول باالي 

مـؤثر  دارويگونههرمصرفعدم، mg/dl200گلیسرید باالي

و مبتال  نداشتندافراد مورد نظر قند خون ثابت ، خونچربیبر

غذاییرژیمنداشتن، نیز نبودندکلیوي هاي کبدي و به بیماري

.به بیماري خاص عدم ابتال، خاص

 مصـرف پـودر بنـه را    بـار در صورتی کـه افـراد بـیش از دو    

نداشتند از مطالعه  فراموش کردند و یا تمایل به ادامه همکاري

.خارج و افراد داوطلب جدید جایگزین شدند

:تهیه پودر بنه

میوه رسـیده بنـه در تابسـتان از منطقـه داوران رفسـنجان      

خشک و سپس آسیاب شـده و  بـه   د و در سایه گردیخریداري 

درخواسـت  واجد شـرایط  از افراد داوطلب .صورت پودر در آمد

شد صبح روز قبل از ورود به مطالعـه بـه آزمایشـگاه تخصصـی     

لیتـر  میلـی  5دانشکده پزشکی رفسنجان مراجعه کنند، سپس 

افراد با اسـتفاده  .خون جهت انجام آزمایشات از آنها گرفته شد

جایگشـتی تصـادفی بـه دو گـروه الـف و ب      هاي از روش بلوك

گـرم پـودر بنـه     5/2گرم و گـروه ب  5گروه الف .تقسیم شدند

.]5[ماه مصرف نمودند 2براي مدت روزانه و 

وتهیـه خـون نمونـۀ ناشـتا حالـت درمصرف بنه،ازقبل

-HDLتـام،  کلسـترول قنـدخون، فاکتورهـاي  C،LDL-C،

،ALPاوریــک،اســیدکــراتینین،اوره،گلیســیرید،تــري

ALT،AST فشـارخون ووزنوقـد .شـدند گیرياندازه

.گردیدثبتپرسشنامهدروگیرينیز اندازهافراد

:مصرف پودر بنه

براي  زهایی از پودر بنه مورد نیابه افراد مورد مطالعه بسته

و جهـت اطمینـان از    .مصرف روزانه به مدت دو ماه داده شـد 

با آنها تمـاس  ، مرتبافرادهاي  بنه توسط مصرف روزانه بسته

در صورت عدم تمایل مصرف از مطالعه .شدمی تلفنی گرفته 

داوطلب واجـد شـرایط دیگـري جـایگزین آنهـا      خارج و افراد

.شدند

:نحوه مصرف

روزي دو بار در ساعت مشخصی از روز و در هر نوبت یـک   

.شدمیبسته پودر بنه مصرف 

از افراد خواسته شـد   روزانه بنه، مجدداًبعد از دو ماه مصرف 

روز بعـد از مصـرف    ،جهت اخذ نمونـه خـون در حالـت ناشـتا    

 5آخرین بسته بنه به آزمایشـگاه مراجعـه کننـد و بـه میـزان      

هاي خـونی  لیتر خون از آنها گرفته شد و سپس متابولیتمیلی

.گردیدگیري هانداز

اطالعـات  ،نتـایج آوردندسـت بهوآزمایشاتانجامازبعد

.نـد مورد تحلیـل قـرار گرفت   18نسخۀ  SPSSافزار توسط نرم

هـاي  و دادهمیـانگین   ±هاي کمی به صورت انحراف معیار  داده

ابتـدا توزیـع   .گـزارش شـدند  )درصـد (کیفی به صورت تعـداد  

متغیرهاي کمی از نظـر نرمـال بـودن چـک شـد و سـپس بـا        

اي و همگنـی دو  دو نمونـه  t-testهاي آماري استفاده از آزمون

از لحاظ متغیرهایی مانند جنس، سن، قـد  با دوز متفاوت،گروه 

در.و وزن قبل از شروع مطالعه مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد     و

ــا دوز صــورت برقــراري همگنــی ایــن متغیرهــا در دو گــروه   ب

هـاي  آزمونبه منظور مقایسه سایر متغیرهاي کمی از  متفاوت،

به منظور مقایسه سایر متغیرهاي کمی و همچنین تی مستقل 

 در دو گروه به صورت جداگانه قبل و بعـد از شـروع مطالعـه از   

05/0هـا  داري آزمـون سطح معنی.استفاده شدتی زوج آزمون 

.در نظر گرفته شد

هایافته

تام باالتر از کلسترولدارايکهنفر60تعدادمطالعهایندر

بودنـد  لیتـر  گرم بر دسیمیلی200و تري گلیسرید باالي  245

 کنندهبراساس نتایج اکثر افراد شرکت.مورد بررسی قرار گرفتند

35-40در رده سـنی  همچنـین اکثـراً  زن بودند و  در دو گروه

همگـن  جمعیـت شـناختی  مشخصـات  قرار داشـتند و از نظـر   

)1جدول(بودند
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هایپرلیپیدمیک مورد مطالعه افراد  در جمعیت شناختیمشخصاتمقایسه  -1جدول 

بنهمیزان مصرف روزانه 

شاخص
Pگرمی 5گرمی 5/2 value

*93/4034/0±67/3945/5±49/4سن

*46/16615/0±21/16252/11±90/9قد

*39/7488/0±85/7363/12±12/11وزن

جنس
%)8/48(نفر  21%)2/51(نفر 22:زن

58/0**
%)1/57(نفر  8%)9/42(نفر 6:مرد

اسکوئر يکا **تی مستقل*اندشدهبیان(%)تعدادومعیارانحراف±میانگینصورتبهاعداد

 قبل از مداخله در دو گروهي مورد بررسی هانی شاخصهمگ

.)2جدول(دار نبودندمشخص گردید که از لحاظ آماري معنی

بعد از مداخله نیز فاکتورهاي مورد بررسی بین دو گروه اختالف 

وهی نیز در مقایسه درون گر)3جدول(داري نداشتآماري معنی

گلیسرید، تريهايداري در شاخصزوج اختالف معنیآزمون تی

گرم قبل و  5/2در گروه با دوز HDL-C،LDL-Cکلسترول، 

سایر LDL-Cبه غیر از شاخص .بعد از مداخله نشان داد

گرم نیز قبل و بعد از  5هاي ذکر شده در گروه با دوزشاخص

).4جدول(دار بودمداخله معنی

قبل از مداخله بین دو گروه خونبیوشیمیاییفاکتورهايمیانگینمقایسه -2جدول 

میزان مصرف روزانه  بنه

فاکتورهاي بیوشیمیایی
-Pگرم 5گرم 5/2 value٭

mg/dl(80/39±88/27749/45±34/27697/0(٭گلیسیریدتري

mg/dl(24/19±58/25887/32±76/26282/0(٭کلسترول

LDL-c٭)mg/dl(06/22±39/16176/31±07/16085/0

HDL-c
٭

)mg/dl(82/20±89/5926/5±59/5644/0

mg/dl)(8/97±14/9891/9±06/10044/0گلوکز

IU/L44/5±71/2428/10±28/2948/0آالنین آمینو ترانسفراز

IU/L15/8±39/3075/7±89/28045/0آسپارتات آمینو ترانسفراز

IU/L34/54±54/20159/56±07/277175/0آلکالین فسفاتاز

mg/dl(14/0±93/020/0±00/115/0(کراتینین

mg/dl(04/9±57/3173/7±20/3425/0(اوره

mg/dl92/0±52/597/0±93/510/0)(اسیداوریک

٭
تی مستقل آزمون 
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بعد از مداخله  مورد بررسی لمیکووافراد هایپ خونبیوشیمیاییفاکتورهايمیانگینمقایسه-3جدول 

میزان مصرف روزانه  بنه

بیوشیمیایی فاکتورهاي
-Pگرم 5گرم 5/2 value٭

mg/dl(41/35±50/26466/46±49/25859/0(٭تري گلیسیرید

mg/dl(12/71±71/23014/34±34/27357/0(٭کلسترول

LDL-c٭)mg/dl(07/35±25/14106/23±58/14835/0

HDL-c
٭

)mg/dl(63/22±79/6239/3±41/5957/0

mg/dl)(09/7±32/9434/14±55/9495/0گلوکز

IU/L91/7±75/2445/7±17/2842/0آالنین آمینو ترانسفراز

IU/L95/8±85/2997/6±13/28046/0آسپارتات آمینو ترانسفراز

IU/L32/19±23/23874/53±31/22275/0آلکالین فسفاتاز

mg/dl(14/0±91/074/0±11/117/0(کراتینین

mg/dl(01/9±01/3006/10±03/3243/0(اوره

mg/dl98/0±48/508/10±78/723/0)(اسیداوریک

تی مستقل آزمون ٭

قبل و بعد از مداخله مورد بررسی لمیکوویپافراد هاخونبیوشیمیاییفاکتورهايمیانگینمقایسه -4جدول 

گرم 5گرم 5/2میزان مصرف روزانه  بنه

-Pبعدبعد قبلقبل فاکتورهاي بیوشیمیایی value/ 5بعدبعد قبلقبلP- value٭

mg/dl(80/39±88/27741/35±50/264014/049/45±34/27666/46±49/258002/0(٭تري گلیسیرید

mg/dl(24/19±58/25812/71±71/230000/087/32±76/26214/34±34/273000/0(٭کلسترول

LDL-c٭)mg/dl(06/22±39/16107/35±25/141003/076/31±07/16006/23±58/148053/0

HDL-c
٭

)mg/dl(82/20±89/5963/22±79/62010/026/5±59/5639/3±41/59014/0

mg/dl)(8/97±14/9809/7±32/94069/091/9±06/10034/14±55/9480/0گلوکز

٭
تی زوج 

ــرات ــیمیایی   تغییـ ــاي بیوشـ ــر فاکتورهـ ــین (دیگـ آالنـ

آمینوترانسـفراز، آسـپارتات آمینوترانسـفراز، آلکـالین فسـفاتاز،      

دار معنـی در اثر مصرف پودر بنه )کراتینین، اوره و اسیداوریک

.نبودند

بحث 

 و کلسـترول  گلیسـرید میزان تريبراساس نتایج ارائه شده، 

پودر بنه گرمی  5/2و  5دو ماه مصرف روزانه در بیماران بعد از 

داري کـاهش یافتـه و همچنـین    به صورت معنی دوزهر دو در 

HDL-Cو افـزایش   LDL-Cهـاي  سبب کاهش لیپوپروتیئن

از جمله گلوکز، آسپارتات آمینوترانسفراز،  ي دیگرفاکتورها .شد

کراتینین، اوره و اسـید  فسفاتاز،وترانسفراز، آلکالینآالنین آمین

.داري نداشتنداز مداخله تغییرات معنیاوریک بعد

پسـته وحشـی بـر روي     هاي مهم این بـود کـه  یافتهیکی از 

میزان ایـن   و تقریباًسایر فاکتورهاي بیوشیمیایی اثري نداشت

پودر پسته وحشی به دلیـل داشـتن    .فاکتورها بدون تغییر ماند

توجهی از اسیدهاي غیر اشـباع و اسـیدهاي چـرب    درصد قابل

عروقــی و  -کــه بــراي پیشــگیري از بیمــاري قلبــی ، ضــروري
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هــا ترواسـکلرز و کــاهش مــرگ و میــر ناشــی از ایــن بیمــاري آ

.باشدمیمفید ضروري است، 

هاي خون و در نتیجه کاهش هش چربینقش گیاهان در کا

عروقـی شـناخته شـده اسـت و مطالعـات       –هاي قلبی بیماري

زیادي بر روي گیاهان مختلفی از جمله شـوید، گـردو، کنجـد،    

کـاهش  احتمال،مطالعاتاین .صورت گرفته است...شنبلیله و

را گیاهـان دارویـی  مصـرف بـا عروقی-قلبیهايبیماريخطر

درصـد 59متوسـط، به طوروحشیپسته .]12[ندادادهنشان

درصـــد   3/1پالمیتیـــک، اســـیددرصـــد6/9(چربـــی

درصـد اسـید    69اسـتئاریک،  درصـد  1/3اسیدپالمیتیولئیک، 

و عصـاره روغـن ودارد)لینولئیکاسیددرصد1/7واولیئک

قلبیهايو بیماريسالمتیبرايگیاهاینمختلفهايبخش

هـاي ایـن گیـاه را    بیشـتر چربـی   ]14-16[اسـت مفیدعروقی

اســیدهاي چــرب غیــر اشــباع، ماننــد اســید اولئیــک و اســید  

هاي مختلـف  بخش عصارهروغن و.دهندلینولئیک تشکیل می

هـاي قلبـی و عروقـی بسـیار     این گیاه براي سالمتی و بیمـاري 

]9[مفید واقع شده است

Saeb    و همکارانش اثر پسته وحشـی را بـر روي خرگـوش

در این مطالعه مصرف پودر پسـته وحشـی   .بررسی کردندماده 

گلیسرید نیز به صـورت  باعث کاهش میزان کلسترول شد، تري

].5[افـزایش یافـت  HDLدار کاهش و همچنـین میـزان   معنی

.همسو با این مطالعه بوده است نتایج مطالعه ما نیز کامالً

 اردن بر روي ایـن گیـاه تحقیقـاتی    در دانشگاه طب گیاهی

بنـه کـه  کـه بیـانگر ایـن اسـت      این مطالعات.انجام شده است

دیابتی نوع دو با مهار آنـزیم آمـیالز   براي افراد )پسته وحشی(

].11[ثیري روي هیپوگلیسـمی نـدارد  أاست و همچنین تمفید

ثیر بسزایی بـر  أنیز مشخص شد که پودر بنه ت در مطالعه حاضر

.روي قند خون نداشته است

فسـفوهیدروالز نزیم فسفاتیداتآبر روي  انجام شده مطالعه

(Phosphatidate phosphohydrolase, PAP) نشــان داد

اسـیدهاي واسطه وجـود بهآنزیمفعالیتکاهشازکه بخشی

فعالیـت کـاهش که باعـث استپستهدرلینولئیکواولئیک

کبـدي گلیسـرید تـري میزاننهایت کاهشدروPAPآنزیم 

فسـفاتیدات  آنـزیم اینکـه بـه توجـه بـا بنـابراین،  .شـوند مـی 

و پستهداردمهمینقشچربکبدتشکیلدرفسفوهیدروالز

کـاهش در نتیجـه وآنفعالیتکاهشباعثتواندمیوحشی

مـدت بلنـد وکوتاه مدتدرکبديگلیسریدتريسنتزمیزان

چـرب و کـاهش   کبددر درمانوحشیپستهازتوانمیگردد،

اجزاء موثرتخلیصوسازياجدطریقازمضر بدن هايچربی

در پژوهشی دیگر نشـان داده شـد کـه پـودر      .کرداستفادهآن

وLDLگلیسرید، کلسـترول و  پسته وحشی باعث کاهش تري

].10[شودهاي نر میدر خرگوشHDLافزایش

در.میوه پسته وحشی داراي خواص درمانی متعددي اسـت 

بنـه   نشـان داده شـد  Ghanbariتحقیقات انجام شده توسـط 

شـود  هـاي خـون مـی   کـه باعـث کـاهش چربـی    عالوه بر ایـن 

و همچنین، میوه نارس آن ]9[کننده کبد و طحال استتقویت

اي بـه  هـاي معـده  براي تقویـت معـده و جلـوگیري از بیمـاري    

هاي فـوق و  با توجه به پژوهش .]4[رودکار میه صورت محلی ب

توان بیان نمود که نتایج ، میحاضر مطالعهها با نتایج نآمقایسه 

پسته وحشـی باعـث کـاهش    و این که  نها مشابه هستندآاکثر 

اگرچه کاهشی که نقش درمانی داشته .شوددهاي سرم مییلیپ

هـاي درمـانی  دیگـر اسـت و     باشد مستلزم به کـارگیري روش 

مسلماً فواید مشخصی در استفاده از داروهـاي اسـتاندارد شـده    

، اما عوارض جانبی ایـن داروهـا  براي هایپر لیپیدمی وجود دارد 

 ، دربنـابراین .کنـد نها را در بعضی افراد محدود میآاستفاده از 

بیمارانی که دچار افزایش خفیف چربی خـون هسـتند و عـدم    

ي شیمیایی را دارنـد، احتمـاالً اسـتفاده از پسـته     تحمل داروها

.تواند روش ایمن و موثري باشدوحشی می

هــاي انســانی بــودن نمونــهدر ایــن پــژوهش بــا توجــه بــه 

افراد مورد مطالعـه از   بعضی از بر بودن آن،آزمایشگاهی و زمان

ادامه همکاري در این پژوهش انصراف دادند و به ناچار مجبـور  

.افراد جدید شدیمبه جایگزینی 

بعـدي  مطالعـات تـوان در  با توجه به نتایج ارائـه شـده مـی   

.ثره را پیــدا کــردؤد و دوز مــدوزهــاي متفــاوتی را بــه کــار بــر

از آن به عنوان ثره را استخراج کرد و ؤتوان ماده مهمچنین می

.ثیر بیشتر استفاده نمودأدارویی با ت

ــهنتی ــريج ــود  :گی ــث بهب ــه باع ــق بن ــن تحقی در ای

بنابراین بـا توجـه بـه بـدون عارضـه      .هایپرلیپیدمی خفیف شد

بـه منظـور کـاهش هایپرلیپیـدمی      بودن پودر پسته وحشـی، 

.توان از آن در کنار داروهاي شیمیایی نیز استفاده نمودمی
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Introduction: Hyperlipidemia is one of the factors contributing to cardiovascular disease (CVD).

One way of reducing the complications of this disease is the use of medicinal plants. Accordingly,

the aim of this study was to evaluate the effect of Pistacia atlantica powder consumption on lipids

and other biochemical factors in hyperlipidemic individuals.

Materials and Methods: This double blind clinical trial was conducted on 60 hyperlipidemic

volunteers with blood triglycerides more than 200 mg/dl and cholesterol level over 245 mg/dl. The

individuals were randomly divided into two groups, consuming 2.5 (30) and 5 gr (other 30)

pistachio powder daily. Before using pistacia powder, fasting blood samples were collected from

both groups then, they used pistacia atlantica for two months every day and at the end of study,

fasting blood samples were collected again. Blood factors including: triglycerides, cholesterol,

LDL-C and HDL-C were measured. The results were analyzed using SPSS software and p <0.05

was considered as significant.

Results: Blood triglycerides, cholesterol and LDL-C decreased significantly but the level of HDL-

C increased significantly in both groups. There was no significant difference between the two

groups based on the other factors.

Conclusion: According to the results of the present study, pistacia powder consumption can

decrease triglyceride, cholesterol, LDL and increase HDL levels, therefore the pistacia atlantica can

be useful for individuals with mild hyperlipidemia.

Keywords: Pistacia Atlantica, Biochemical Metabolites, Hyperlipidemia, clinical trial.
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