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چکیده:
مقدمه :امروزه در بیشتر کشورهای جهان افزایش چربی خون و به دنبال آن آترواسکلروز منجر به بیماریهای قلبی– عروقی و حتی مرگ میشود.
آنتیاکسیدانها میتوانند سبب کاهش چربی خون شده و احتمال ابتال به بیماریهای قلبی– عروقی را کاهش دهند .با توجه به اینکه مرزنجوش سرشار
از آنتیاکسیدان است ،در این مطالعه تأثیر آن روی وزن و چربی خون بررسی میشود.
روش کار :در این مطالعه تجربی 39 ،سر موش صحرایی نر نژاد ویستار بهطور تصادفی به  4گروه  7تایی تقسیم شدند .گروه شاهد ،آب مقطر و سه
گروه آزمایشی عصاره هیدروالکلی مرزنجوش را به ترتیب با دوزهای  74 ،49و  199میلیگرم بر کیلوگرم وزن بدن به مدت  29روز از طریق گاواژ دریافت
کردند .دو ساعت بعد از آخرین گاواژ ،حیوانات وزن شده و خونگیری از آنها انجام و میزان کلسترول ،تریگلیسیرید ،لیپوپروتئین با چگالیکم و لیپوپروتئین
با چگالیباال اندازهگیری شد .دادهها توسط نرمافزار  SPSSبا آزمون تحلیل واریانس یکطرفه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

بحث و نتیجهگیری :به نظر میرسد که مرزنجوش بتواند به دلیل کاهش میزان کلسترول ،تری گلیسیرید ،لیپوپروتئین با چگالیکم و افزایش میزان
لیپوپروتئین با چگالیباال اثر حفاظتی در برابر بیماریهای قلبی -عروقی اعمال کند.
واژگان کلیدی :مرزنجوش ،کلسترول ،لیپوپروتئین با چگالی باال ،لیپوپروتئین با چگالی پائین

از اسیدهای چربی که خود سنتز کرده است و نیز اسیدهای چربی
که از خونگرفته است ،تریگلیسیرید تولید کرده و آن را در
دستهای از لیپوپروتئینها با چگالی خیلی کم ) (VLDLجای
میدهد .لیپوپروتئین با چگالیکم مهمترین حامل کلسترول در
خون است و سبب انتقال کلسترول از کبد به بافتهای محیطی
میشود .لیپوپروتئین با چگالیکم پس از خروج از کبد به بافتهای
محیطی رفته و به طریق اندوسیتوز وارد سلولها شده و محتویات
خود را به سلولها تحویل میدهد .کلسترولهایی که توسط
لیپوپروتئین با چگالیکم به بافتها منتقل میشود جزء ذخیره کلی
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مقدمه:
امروزه در اغلب کشورهای جهان افزایش چربی خون و به دنبال
آن آترواسکلروز منجر به بیماریهای قلبی -عروقی و حتی مرگ
میشود .برای اولین بار در سال  1894رابطه بین مقدار باالی
کلسترول و بیماریهای قلبی -عروقی مشخص شد .افزایش
لیپوپروتئین با چگالی کم ) (LDLاثرات حاد و مزمنی روی عروق
میگذارد [ .]1بیماری آترواسکلروز بهعنوان یکی از بیماریهای
شایع در قرن حاضر منجر به ایسکمیک و در نهایت بروز
انفارکتوس قلبی و سکته مغزی میشود .زنان به دلیل داشتن
استروژن کمتر به این بیماری مبتال میشوند [ .]3کبد با استفاده
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یافتهها :نتایج حاصل نشان داد که مصرف عصاره هیدروالکلی مرزنجوش سبب کاهش میزان کلسترول ،تری گلیسیرید و لیپوپروتئین با چگالیکم و
افزایش لیپوپروتئین با چگالیباال در هر سه دوز مصرفی ( 74 ،49و  199میلیگرم بر کیلوگرم) نسبت به گروه شاهد می شود ( .)p<9/94مصرف عصاره
تغییری در وزن حیوانات ایجاد نکرد.
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روش کار:
این مطالعه تجربی در زمستان سال  1282در مرکز تحقیقات
بیولوژی دانشگاه آزاد اسالمی زنجان انجام گرفت .موضوع مطالعه
در جلسه کمیته اخالقی دانشگاه آزاد زنجان مطرح و طی شماره
 iauz.REC.1393.83با کد اخالق زیستی  IAU_Z_301به
تصویب رسید 39 .سر موش صحرایی نر نژاد ویستار هشت تا
دهماهه در محدوده وزنی  349تا  299گرم از موسسه انستیتو
پاستور کرج خریداری و در حیوان خانه مرکز تحقیقات بیولوژی
در قفسهای مناسب و در محدوده دمایی  33 ± 3درجه
سانتیگراد و  13ساعت روشنایی و  13ساعت تاریکی نگهداری
شدند .حیوانات بهصورت نامحدود به آب و غذا دسترسی داشتند.
هنگام نگهداری و مطالعه تمام اصول اخالقی کار با حیوانات
آزمایشگاهی رعایت شد .سپس حیوانات بهصورت تصادفی به 4
گروه که هرکدام شامل  7سر موش صحرایی نر بودند تقسیم
شدند .گروه شاهد رژیم غذایی معمولی و آب مقطر را از طریق
گاواژ دریافت کردند .گروههای آزمایشی رژیم غذایی معمولی را
به همراه عصاره هیدروالکلی مرزنجوش با دوزهای  74 ،49و 199
میلیگرم بر کیلوگرم به مدت  29روز بهصورت خوراکی و از طریق
گاواژ دریافت کردند .گاواژ حیوانات هر روز ساعت  19-11صبح
انجام میگرفت .دوزها بر اساس مطالعات قبلی انتخاب شدند
[.]17
عصارهگیری:
گیاه مرزنجوش از مراتع شهرستان خدابنده از توابع استان زنجان
جمعآوری و توسط گروه گیاهشناسی و هرباریوم دانشگاه آزاد
زنجان از نظر تاکسونومیکی تأیید شد .گیاهان جمعآوریشده در
سایهخشک و سپس پودر شدند .عصارهگیری به روش خیساندن
انجام گرفت [ .]19برای این کار  199گرم از پودر در یک ارلن با
الکل  79درصد مخلوط شد ،بهطوریکه حالل تا  3سانتیمتر
باالی پودر را بپوشاند .درب ارلن با ورق آلومینیومی پوشانده و
برای  34ساعت نگهداری شد .در طول  34ساعت هر دو ساعت
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وابسته به دوز آنزیم استیل کولین استراز را مهار میکنند [.]14
اورسالیکاسید در مهار عوامل همولیتیک خون نیز اثر دارد و دارای
اثرات ضدسرطانی و ضدالتهابی است [ .]14تجویز خوراکی تیمول
در موشهای صحرایی غلظت سوپر اکسید دسموتاز و گلوتاتیون
پراکسیداز را کاهش میدهد [ .]19با توجه به طیف وسیع فعالیت
آنتیاکسیدانی مرزنجوش ،به نظر میرسد این گیاه بتواند سبب
کاهش رادیکالهای آزادشده و اکسیداسیون لیپیدی را کاهش
دهد .به همین دلیل ،مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر عصاره
هیدروالکلی مرزنجوش روی وزن بدن ،میزان لیپوپروتئینهای
سرمی و میزان کلسترول و تریگلیسیرید خون انجام شد.
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سلول محسوب میشوند .لیپوپروتئین با چگالی باال ) (HDLدر
انتقال روبه مرکز کلسترول نقش دارد و کلسترول اضافی را از
بافتها دور میکند [ .]2حضور مقادیر باالی لیپوپروتئین با
چگالیکم و مقادیر کم لیپوپروتئین با چگالیباال سبب تسریع
بیماری آترواسکلروز میشود [.]4
رادیکالهای آزاد گونههای واکنشپذیری هستند که در
واکنشهای متابولیسمی بدن بهطور طبیعی تولید میشوند و
توسط سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی بدن حذف میشوند [ .]4عدم
تعادل بین تولید رادیکالهای آزاد و سیستم دفاعی آنتیاکسیدانی
سبب ایجاد استرس اکسیداتیو میشود [ .]9رادیکالهای آزاد سبب
اکسیداسیون ماکرومولکول هایی از قبیل لیپیدها و پروتئینها شده
و به دیواره عروق آسیب میزنند و احتمال بروز بیماریهای
عروقی را افزایش میدهند .آنتیاکسیدانها میتوانند با حذف
رادیکالهای آزاد در کاهش ابتال به آترواسکلروز مؤثر باشند [.]4
عواملی مانند عدم رضایت بیماران از مصرف داروهای کاهنده
چربی خون ،بروز عوارض جانبی ناشی از مصرف بیش از حد و
طوالنیمدت این داروها ،بیماریهای ناشی از افزایش چربی خون
و هزینههای تحمیلی به بیماران موجب شده است که تمایل به
درمانهای جایگزین و سنتی افزایش یابد [ .]7گیاه مرزنجوش با
نام علمی  Origanum vulgareاز تیره )Lamiaceae (Labiatae
پراکنش وسیع جهانی دارد .این گیاه در مناطق شمال و شمالغرب
ایران پراکندگی بیشتری دارد و در مناطق گرم جنوبی یافت
نمیشود [ .]9مرزنجوش در فارسی به نامهای ورزنجوش وحشی
و آویشن کوهی نیز ذکر شده است [.]8
در طب سنتی این گیاه بهعنوان ضدسرفه ،ضد التهاب ،ضد درد،
مقوی و معرق و تسکیندهنده سیستم عصبی مطرحشده است.
همچنین برای درمان بیماریهایی چون قاعدگی دردناک،
روماتیسم مفصلی ،بیماریهای کلیوی و اختالل هضم
مورداستفاده قرار میگیرد [ .]8اثرات ضد دیابتی [ ،]19ضد
اضطرابی [ ]11و آنتیاکسیدانی [ ]13مرزنجوش نیز به اثبات
رسیده است .از مهمترین ترکیبات یافت شده در عصاره این گیاه
میتوان به مونوترپن هایفنلیتیمول ( 24درصد) و کارواکرول
( 23درصد) اشاره کرد .مشخصشده است که مونوترپن های
فنولی تیمول بهراحتی میتوانند از سد خون -مغزی عبور کرده و
بهصورت وابسته به دوز اثرات آنتیاکسیدانی اعمال کنند [ .]13از
ترکیبات مهم دیگر موجود در این گیاه میتوان به رزمارینیک
اسید ،اریوسیتین ،آپی ژنینگلیکوزید و اوریگانوال اشاره کرد که
اثرات آنتیاکسیدانی قابلتوجهی دارند [ .]8وجود سایر ترکیبات
فالونی و فالونوئیدها عالوه بر رزمارینیک اسید و اورسالیک اسید،
این گیاه را بهعنوان یک آنتیاکسیدان بسیار مؤثر مطرح کرده
است [ .]12تیمول ،کارواکرول -p ،سیمین و بورنئول بهصورت

میثم فروزنده و همکاران
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یافته ها:
پیش تغذیه با عصاره هیدروالکلی مرزنجوش میزان سرمی
تریگلیسیرید ،کلسترول و لیپوپروتئین با چگالیکم را بهطور
معناداری کاهش و میزان سرمی لیپوپروتئین با چگالیباال را بهطور

معناداری افزایش داد .با توجه به اینکه اختالف معناداری بین
گروههای دریافتکننده دوز  199میلیگرم بر کیلوگرم عصاره با
گروههای دریافتکننده دوز  49و  74مشاهده شد ،این کاهش
وابسته به دوز است ،اما تفاوت معناداری در وزن رتها قبل و بعد
از تیمار با عصاره نسبت به گروه شاهد مشاهده نشد.
نتایج حاصل نشان داد که پیش تغذیه با عصاره هیدروالکلی
مرزنجوش به مدت  29روز سبب کاهش معنادار میزان کلسترول
سرمی در دوزهای  74 ،49و  199میلیگرم بر کیلوگرم نسبت به
گروه شاهد شد (( )p<9/991جدول  .)1همچنین بعد از گذشت
 29روز میزان تریگلیسیرید سرمی نیز در هر سه دوز  49میلیگرم
بر کیلوگرم ( 74 ،)p=9/937و  199میلیگرم بر کیلوگرم
( )p<9/991نسبت به گروه شاهد بهطور معناداری کاهش داشت
(جدول  .)1میزان سرمی لیپوپروتئین با چگالیکم در هر سه گروه
دریافتکننده عصاره با دوزهای  49میلیگرم بر کیلوگرم
( 74 ،)p=9/919و  199میلیگرم بر کیلوگرم ( )p<9/991نسبت
به گروه شاهد کاهش معناداری نشان داد (جدول .)1
پیش تغذیه با عصاره هیدروالکلی مرزنجوش سبب افزایش معنادار
میزان سرمی لیپوپروتئین با چگالیباال در هر سه دوز  49میلیگرم
بر کیلوگرم ( 74 ،)p=9/919و  199میلیگرم بر کیلوگرم
( )p<9/991نسبت به گروه شاهد شد (جدول .)1
وزن حیوانات قبل از تیمار در گروههای دریافتکننده عصاره
هیدروالکلی مرزنجوش با دوزهای  49میلیگرم بر کیلوگرم74 ،
میلیگرم بر کیلوگرم و  199میلیگرم بر کیلوگرم نسبت به وزن
قبل از تیمار حیوانات گروه شاهد تفاوت معناداری نداشت.
همچنین وزن حیوانات بعد از تیمار با عصاره در دوزهای 74 ،49
و  199میلیگرم بر کیلوگرم تفاوت معناداری با وزن آنها بعد از
تیمار گروه شاهد نداشت .وزنِ قبل و بعد از تیمار با عصاره
هیدروالکلی مرزنجوش در دوزهای  74 ،49و  199میلیگرم بر
کیلوگرم و همچنین وزنِ قبل و بعد از تیمار در گروه شاهد نیز
تفاوت معناداری نداشت (جدول .)3

جدول  :1مقایسه میزان کلسترول ،تری گلیسیرید ،لیپوپروتئین با چگالی کم و لیپوپروتئین با چگالی باال
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شاهد
گروه
*
84/99±1/49
کلسترول
تری گلیسیرید*
79/99±1/21
لیپوپروتئین با چگالی کم*
49/71±1/14
لیپوپروتئین با چگالی باال*
18/42±1/99
*اختالف معنادار نسبت به گروه کنترل ()p<9/94

دوز 49mg/kg
92/14±3/92
79/71±1/29
43/14±1/48
34/99±1/39

دوز 74 mg/kg
41/99±1/98
99/99±1/94
29/47±1/42
29/47±1/79

دوز 199mg/kg
42/99±1/44
43/99±1/32
38/14±1/47
49/14±1/19
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یکبار با یک همزن شیشهای محتویات ارلن مخلوط شد .سپس
مخلوط در دستگاه روتاری با دمای  49درجه سانتیگراد قرار داده
شد تا حالل جدا شود .پس از تغلیظ ،عصاره در آون با دمای 49
درجه قرار گرفت تا پودر عصاره به دست آید .سپس در زمان گاواژ
دوزهای  74 ،49و  199میلیگرم بر کیلوگرم از عصاره تهیه شد.
سنجش لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرم:
در روز سیام 3 ،ساعت پس از گاواژ آخر ،حیوانات بعد از توزین،
با داروی کلرال هیدرات به میزان  499میلیگرم بر کیلوگرم وزن
بدن بیهوش شدند و خونگیری انجام گرفت .سرمها پس از
سانتریفیوژ با سرعت  19999دور در دقیقه ( ،)g=17999به مدت
 19دقیقه ،استحصال و در دمای  -39درجه سلسیوس منجمد
شدند .سپس بهوسیله دستگاه اتوآناالیزر ()MINDRIW-BS800
میزان لیپوپروتئین با چگالیکم ،لیپوپروتئین با چگالی باال،
تریگلیسیرید و کلسترول خون اندازهگیری شد [.]18
اندازهگیری وزن حیوانات:
پس از هر بار گاواژ با عصاره هیدروالکلی مرزنجوش ،حیوانات با
ترازوی دیجیتال وزن شدند تا تأثیر عصاره بر وزن آنها مشخص
شود.
تحلیلهای آماری:
تمام تحلیلهای آماری به کمک نرمافزار  SPSS V.18.0انجام
شد .میزان کلسترول ،تری گلیسیرید ،لیپوپروتئین با چگالیکم،
لیپوپروتئین با چگالیباال و وزن رتها با استفاده از آزمون تحلیل
واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی بررسی شدندp<9/94 .
از لحاظ آماری معنادار در نظر گرفته شد.
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جدول :3مقایسه وزن رت ها .وزن رتها قبل و بعد از تیمار با عصاره (عدم تفاوت معنادار با گروه شاهد)
گروه
قبل تیمار
بعد تیمار

شاهد
371/77±4/91
391/71±2/99

49mg/kg
373/99±2/94
393/74±2/49
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نتیجهگیری:
به نظر میرسد مرزنجوش از طریق کاهش میزان کلسترول،
تریگلیسیرید و لیپوپروتئین با چگالی کم و افزایش میزان
لیپوپروتئین با چگالی باال بتواند اثرات حفاظتی در برابر
بیماریهای قلبی-عروقی اعمال کند .با توجه به خاصیت
آنتیاکسیدانی اثباتشده مرزنجوش شاید عصاره آن نیز به دلیل
مشابه سبب کاهش میزان کلسترول ،تریگلیسیرید و لیپوپروتئین
با چگالی کم و افزایش میزان لیپوپروتئین با چگالی باال شود .برای
تأیید این موضوع به مطالعات گستردهتری نیاز است .از این رو
پیشنهاد میشود در مطالعات بعدی اثر درمانی مرزنجوش بر
موشهای صحرایی تغذیهشده با رژیم پرکلسترول مورد ارزیابی
قرار گیرد .همچنین استخراج ترکیبات آنتیاکسیدانی این گیاه و
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سازوکار عمل ترکیبات آنتیاکسیدانی در کاهش لیپیدها و
لیپوپروتئینهای سرم ،از طریق مهار بیوسنتز کلسترول است.
تنظیم میزان کلسترول در ابتدای مسیر آن یعنی در مرحله
( HMG-CoAهیدروکسیمتیلگلوتاتیونکوآنزیم  )Aاعمال
میشود .واکنش تبدیل هیدروکسیمتیلگلوتاتیون کوآنزیم  Aبه
موالونات تحت تأثیر هیدروکسی متیل گلوتاتیون کوآنزیم A
ردوکتاز و نیکوتینآمید دینوکلئوتید فسفات هیدروژن
) ،(NADPHمرحله تنظیمی اصلی در بیوسنتز کلسترول و
همچنین محل اثر داروهای کاهنده کلسترول است [.]39
گیاه مرزنجوش به دلیل وجود ترکیبات فنولی موجود در آن از
جمله رزمارینیک اسید ،کافئیک اسید و پروتوکاتچوئیک اسید و
گلیکوزیدهای مربوطه دارای خاصیت آنتیاکسیدانی قوی است
[ .]37همچنین در ترکیب این گیاه میزان فنولتام و فالونوئیدها
باالست ،فالونوئیدها دارای خاصیت ضد میکروبی ،ضدالتهابی و
ضد تب هستند و همچنین خاصیت آنتیاکسیدانی نیز دارند.
مصرف فالونوئیدها سبب کاهش ابتال به بیماریهای قلبی-
عروقی میشود [ .]37ترکیبات فنولی با وزن مولکولی باال مانند
تانن ،توانایی زیادی برای پاکسازی رادیکالهای آزاد داشته و
فعالیت آنتیاکسیدانی معادل ترولکس دارند و این موضوع به تعداد
حلقههای آروماتیک و ماهیت گروههای جابهجاشونده
هیدروکسیل بستگی دارد .با توجه به اینکه گیاه مرزنجوش دارای
ترکیبات فنولی با وزن مولکولی باال بوده در نتیجه فعالیت
آنتیاکسیدانی منحصربهفردی دارد [.]37
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بحث:
پیش تغذیه با عصاره هیدروالکلی مرزنجوش در دوزهای 74 ،49
و  199میلیگرم بر کیلوگرم ،میزان کلسترول ،تریگلیسیرید و
لیپوپروتئین با چگالی کمخون را کاهش داده و سبب افزایش
میزان لیپوپروتئین با چگالیباال سرمی شد ،اما تأثیری بر وزن
رتها نداشت.
همانگونه که کرفس کوهی به دلیل حضور فالونوئیدهای موجود
در ترکیبش ،با کاهش فعالیت آنزیم -2هیدروکسی  -2متیل
گلوتاریل کوا و افزایش رسپتورهای کبدی اثر کاهندگی لیپیدی
خود را اعمال میکند [ ،]39شاید سازوکار عمل مرزنجوش نیز به
دلیل حضور این ترکیبات باشد [ .]12عسگری و همکاران نیز
نشان دادند که مصرف خوراکی گیاه تاجخروس سبب کاهش
تریگلیسیرید ،کلسترول و لیپوپروتئین با چگالیکم شده و میزان
لیپوپروتئین با چگالیباال را افزایش میدهد .آنها اثر
هیپولیپیدمیک این گیاه را به خاصیت کاهندگی پراکسیداسیون
لیپیدی و جمع کنندگی رادیکالهای آزاد اکسیژن نسبت دادند
[ ]31که در تائید مطالعه حاضر است .براون و همکاران طی یک
متاتحلیل با بررسی  97کارآزمایی بالینی نشان دادند که فیبرهای
محلول بهطور وابسته به دوز ،میزان کلسترولتام و لیپوپروتئین با
چگالیکم را کاهش میدهند [ .]33در مطالعه الرخ و همکاران نیز
مشخص شد که عصاره زنجبیل سبب کاهش میزان کلسترول،
تری گلیسیرید و لیپوپروتئین با چگالیکم شد .آنها این اثر را به
حضور پلی فنولها و فالونوئیدهای این گیاه که خاصیت
آنتیاکسیدانی دارند ،نسبت دادند [ ]32که با نتایج مطالعه حاضر
همسو است.
در مطالعه کاظمی و همکاران نیز مشخص شد که مرزنجوش در
دوزهای باال ( 49میلیگرم بر کیلوگرم) اثرات آندروژنیک داشته و
سبب تقویت محور هیپوتاالموس -هیپوفیز -گناد میشود.
محققان این اثرات را به ترکیبات آنتیاکسیدانی این گیاه نسبت
دادند [ .]34همچنین ثابتشده است که مرزنجوش به دلیل حضور
فالونوئیدها و آلکالوئیدها سبب کاهش اضطراب در موشهای
صحرایی شده و اثرات تسکینی بر بدن اعمال میکند [ .]11در
یک بررسی ثابت شد که مرزنجوش از اکسیداسیون LDL
جلوگیری میکند .این اثر به مقادیر باالی پلیفنولها یعنی
رزمارینیک اسید و فالونوئیدها نسبت داده میشود [.]34

74mg/kg
372/24±2/89
394/78±2/91

199mg/kg
374/93±2/99
394/98±2/98

میثم فروزنده و همکاران

:تعارض منافع
.هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است

اثر عصاره هیدروالکلی گیاه مرزنجوش روی

بررسی اثر این ترکیبات بر پروفایل لیپیدی بهصورت جداگانه
میتواند سازوکار دقیق اثر این گیاه بر چربیهای خون را آشکار
.سازد
:تشکر و قدردانی
بدین وسیله نویسندگان از خانم الهام قاسملو به دلیل همکاری در
.انجام این مطالعه نهایت تشکر و قدردانی را دارند
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Introduction:
Today, hyperlipidemia, followed by atherosclerosis, leads to cardiovascular diseases and even death in
most countries. Antioxidants can reduce blood cholesterol and risks of cardiovascular diseases. Given
that Origanum vulgar is full of antioxidants, we aimed to study the effects of Origanum vulgare extract
(OVE) on serum lipid profile and weight.
Methods and Materials:
In this study, 28 male Wistar rats were divided into four groups (n=7). The control group received
distilled water, three experimental groups received the hydroalcoholic OVE at different doses of 50, 75
and 100 mg/kg, respectively. Pretreatment with OVE was performed for 30 days orally through gavage.
Two hours after the last gavage, the rats were weighed, then blood samples were collected to measure
serum levels of cholesterol, triglyceride, low density lipoprotein (LDL) and high density lipoprotein
(HDL). The data were analyzed using one-way ANOVA in SPSS.
Results:
The results of the current study showed that OVE reduced the levels of cholesterol, triglycerides, low
density lipoprotein and increased the level of high density lipoprotein in the three groups receiving OVE
(50, 75 and 100 mg/kg) compared to the control group. OVE did not cause changes in rats’ weight.
Conclusion:
It appears that OVE can exert a protective effect against cardiovascular diseases by reducing the levels
of cholesterol, triglyceride, low density lipoprotein and increasing high density lipoprotein.
Keywords: Origanum, Cholesterol, Triglycerides, HDL, LDL
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