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Achillea wilhelmsii Ektresinin Yüksek Yağlı Diyetle Obezite 
Geliştirilmiş Ratlarda Kan Lipit Profili Üzerine Etkileri
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Amaç: Achillea türleri halk hekimliğinde antispazmodik, koloretik, antiflojistik, antifungal 
ve antibakteriyel ajan olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bazı Achillea türlerinin kimyasal 
bileşenleri, mikrobiyal ve antioksidan etkileri üzerine birçok çalışma gerçekleştirilmiş olmasına 
karşın kan lipit profili üzerine etkileri hakkında çok az şey bilinmektedir. Çalışmamız yüksek yağlı 
diyetle obezite geliştirilmiş rat modelinde Achillea wilhelmsii metanolik ekstresinin lipit profili 
üzerindeki olumlu etkilerini incelemek amacıyla tasarlanmıştır.

Gereçler ve Yöntemler: 18 adet erkek Sprague Dawley rat rastgele üç gruba ayrılmıştır. 1. 
Grup (Kontrol) ratlara normal beslenmiş: 2 Grup (Diyet) ratlar 30 gün yüksek yağ içeren diyetle 
beslenmiş: 3. Grup (Diyet + Ach.) ratlar 30 gün yüksek yağ içeren diyete ilaveten 75 mg/kg A. 
wilhelmsii ekstresi verilmiştir. Yüksek yağlı diyetle oluşturulmuş obezite üzerine oral bitki ekstresi 
uygulamasının etkileri biyokimyasal olarak incelenmiştir. Kan lipit profili plazmada ölçülmüştür. 
Plazma lipit testleri otomatik biyokimya analiz cihazında gerçekleştirilmiştir. Grup istatistiği 
ANOVA ile yapılmış ve karşılaştırmalar için pot hoc teast olarak Tukey testi kullanılmıştır.

Bulgular: Diyet grubunda trigliserid (61.6±2.6 mg/dl),, total (72.8±3.2 mg/dl) ve VLDL kolesterol 
(12.0±0.5 mg/dl), düzeylerinde yükselme ve HDL kolesterol (62.5±1.3 mg/dl) düzeyinde kontrol 
grubuna göre düşüşler (triglyceride: 42.0±4.0, total kolesterol: 66.8±3.5, VLDL kolesterol 8.0±0.8, 
HDL kolesterol: 63.6±3. mg/dl) Gözlenmiştir. Achillea ekstresi uygulaması ile HDL- kolesterol 
(68.6±2.2 mg/dl) düzeyinde herhangi bir değişiklik gözlenmezken, trigliserid (59.8±7.9 mg/dl), 
total (68,6±2.2 mg/dl) ve VLDL kolesterol (11.0±1.5 mg/dl) düzeylerinde diyet grubuna göre 
düşüşler gözlenmiştir.

Sonuç ve Tartışma: Achillea ektresi ratlarda trigliseridleri düşürmektedir. Trigliserit düzeyinin 
yanı sıra VLDL kolesterol ve total kolesterol düzeyinin de diyet grubundan daha düşük olarak 
belirlenmesi A. wilhelmsii ektresinin kan lipitleri üzerinde düzenleyici bir rolü olduğunu akla 
getirmektedir. 
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