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  ريز و متابوليسم ايران ي غدد درون مجله

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ـ درماني شهيد بهشتي

  )۱۳۸۹ شهريور (۲۶۸ ـ ۲۷۵هاي   ، صفحه۳ي  ، شمارهدوازدهمي  دوره

  

  

چربي  پروفايل ليپيدي مردان مبتال به  بر لبنانيمصرف سيب تأثير

  و اضافه وزنخون باال 
  

  ۳، دکتر امير ضيايي۲، دکتر محمود رضا گوهري۱، دکتر فرزاد شيدفر۱، دکتر محمدرضا وفا۱جو الهام حقيقت

 )۳ مديريت، دانشگاه علوم پزشکي ايران، ي دانشکده )۲، راني اي بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي دانشکده )۱

 ي  مکاتبهينشان ،ني قزوي دانشگاه علوم پزشک،کي متابوليها يماريقات بي، مرکز تحقي پزشکي هنشکددا

 ؛وفا ، دكتر محمدرضا گروه تغذيه، بهداشتي تهران، ميدان آرژانتين، خيابان الوند، دانشکده :سنده مسئولينو
e-mail:rezavafa@iums.ac.ir   

  

  چكيده
 مصرف سيب زرد لبناني بر پروفايل ليپيدي مردان هيپرليپيدمي و اضافه وزن أثيرت حاضر با هدف بررسي ي  مطالعه:مقدمه

 و ۲۰۰-۲۴۰ كلسترول تام(داراي چربي خون باال  مرد ۴۶ در تجربي شاهددار ي اين مطالعه: ها مواد و روش .انجام شد
وه مداخله و شاهد تقسيم شدند،  ساله که به طور تصادفي به دو گر۳۰-۵۰) ليتر گرم بر دسي  ميلي۱۵۰-۳۵۰ گليسريد تري

)  نفر۲۳(گروه شاهد .  هفته دريافت کردند۸ گرم سيب زرد لبناني به مدت ۳۰۰روزانه )  نفر۲۳(گروه مداخله . شدانجام 
آوري و مقادير  جمعبررسي  هفته ۸هاي خون دو گروه در شروع و بعد از  نمونه. رژيم غذايي معمول خود را داشتند

در . شدگيري   سرم اندازهApo(B) و LDL/HDL ،Lp(a)، نسبت LDL-C ،HDL-C ،VLDL ،رول تامگليسريد، كلست تري
در  نيزفعاليت فيزيکي و دريافت مواد غذايي. عد خانوار بين دو گروه مقايسه شدشروع مطالعه، سطح تحصيالت و ب 

فنل و  مقدار پلي: ها يافته. شدگيري  اندازهفنل و فيبر تام سيب مصرفي نيز  مقدار پلي.  شدندمقايسهشروع و پايان مطالعه 
در .  گرم سيب تازه محاسبه شد۱۰۰ ي گرم به ازا۰۳/۴ کيلوگرم وزن سيب تازه و يگرم به ازا  ميلي۴۸۵فيبر به ترتيب 

 VLDL و TGداري در ميانگين تغييرات غلظت   هشتم، در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد افزايش معنيي پايان هفته
 تفاوت Apo(B) و LDL/HDL ،Lp(a)، نسبت TC ،LDL-C ،HDL-Cه شد، اما در ميانگين تغييرات غلظت مشاهد

 سرم مردان مبتال  VLDLگليسيريد و  دريافت سيب زرد لبناني ممكن است غلظت تري: گيري نتيجه .داري مشاهده نشد معني
، LDL/HDL، نسبت TC ،LDL-C ،HDL-Cغلظت بر  اين نوع سيب تأثيربراي بررسي . به هيپرليپيدمي را افزايش دهد

Lp(a)و  Apo(B)بيشتري نياز استهاي ه به مطالع  .  
  

  فنل، اضافه وزن سيب، هيپرليپيدمي، فيبر، پلي :واژگان كليدي
  ۱۰/۳/۸۹:  ـ پذيرش مقاله۱/۳/۸۹: ـ دريافت اصالحيه ۲۷/۱۱/۸۸ :دريافت مقاله

  
  

  مقدمه

ل بهداشتي ترين مشک عروقي مهم-هاي قلبي بيماري

 اپيدميولوژيک و هاي لعهمطا. باشند بزرگساالن در جهان مي

 كه مصرف ميوه و اند هاي آزمايشگاهي نشان داده شاخص

عروقي -هاي قلبي  محافظتي در مقابل بيماريسبزي اثر

حداقل (هاي غني از ميوه و سبزي  به طوري که رژيم ۱،دارند

 در کاهش ين آوردن سطح کلسترول،يبا پا)  سهم در روز۵

   ۲.ها نقش دارند خطر اين نوع بيماري

 اثر مثبت ميوه و سبزي به فيبر رژيمي و 

 ترکيبات فنولي به ويژههاي موجود در آن،  اکسيدان آنتي

ها از تركيباتي هستند كه  فنل  فيبر و پلي۳،۴.شود نسبت داده مي
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 همكارانو جو  الهام حقيقت  مصرف سيب و پروفايل چربي ۲۶۹

 

عروقي -هاي قلبي  در بيمارييسبب بهبود پروفايل ليپيد

هايي است كه به سبب داشتن  ب از جمله ميوه سي۵.شوند مي

ل و نف فيبر و ترکيبات شيميايي از جمله فالونوئيد، پلي

هاي مزمن  کاروتنوئيد نقش کليدي در کاهش خطر بيماري

بر  انجام شده در مورد سيب هاي مطالعه بيشترين ۶.دارد

 متابوليکي مربوط به هاي و اختالل کاهندگي چربي اثرهاي

اکسيداني سيب متمرکز شده  هاي آنتي  ويژگيگيبه تاز و ،آن

جايي که هيپرليپيدمي شامل سطح باالي   از آن۷.است

   گليسريد  ، تري)ليتر گرم بر دسي  ميلي۲۰۰>(  تامکلسترول

گرم بر   ميلي۱۳۰≥ (LDL-C، )ليتر گرم بر دسي  ميلي۱۵۰>(

  a (Lpa)، ليپوپروتئين B (ApoB)آپوليپوپروتئين  ،)ليتر دسي

از ) ليتر گرم بر دسي  ميليHDL-C) ۴۰<HDL کاهش سطح و

 -هاي قلبي  آترواسکلروز و بيماريساز خطراملوعترين  مهم

 تنظيم براي راهکارهاي مناسب ي ارايه ۸-۱۰هستندعروقي 

 طبيعي الزم و ضروري به نظر ي پروفايل ليپيدي در محدوده

رهايي  که ايران يکي از کشوجا به همين دليل، از آن. رسد مي

 سيب در چهار فصل آن در ي هاي مختلف ميوه است که گونه

، باشد مي متداول ها ايراني و مصرف سيب در استدسترس 

مصرف سيب زرد  تأثير حاضر با هدف تعيين ي مطالعه

، )TC(، کلسترول تام )TG(گليسريد  لبناني بر پروفايل تري

         ApoB(، LDL-C ،VLDL و Lpa(هاي سرم  پروتئينليپو

HDL-C   و نسبتLDL/HDLدر مردان مبتال به  

  .   انجام شد۱۳۸۷هيپرليپيدمي و اضافه وزن در پاييز 

  

  ها مواد و روش

 ۴۶ و مورد ـ شاهدي دراين مطالعه به صورت تجربي 

 شاغل در نيروگاه توليد برق شهيد مبتال به هيپرليپيدميمرد 

به منظور . شدرجايي قزوين، وابسته به وزارت نيرو انجام 

پيدا کردن افراد مورد نظر، به درمانگاه نيروگاه شهيد رجايي 

 و كاركنان پزشکي ي  و پس از بررسي پرونده شدمراجعه

 هاي ه اخير که هر ساله به عنوان معاينهاي  آزمايشي نتيجه

شود، مردان با شرايط سني   مرکز انجام ميآنادواري در 

 ۳۰ تا BMI (۲۵ (دني ب  تودهي  سال، ميانگين نمايه۵۰-۳۰

گرم بر   ميلي۲۰۰-۲۴۰ کيلوگرم بر مترمربع، كلسترول سرم

گرم بر   ميلي۱۵۰-۳۵۰ گليسريد سرم ، تريليتر دسي

 چربي ي دهنده ، عدم استفاده از داروهاي كاهشليتر دسي

، تيروئيد، کليوي، هاي ديابت  بيماريي خون، نداشتن سابقه

و عدم مصرف  ي قلبي سكته خوني، هاي کبدي، اختالل

اكسيدان و نداشتن سابقه مصرف سيگار، الکل  ي آنتيهادارو

افراد به طور تصادفي به دو . و مواد مخدر وارد مطالعه شدند

، مطالعهدر اين .  نفري مداخله و شاهد تقسيم شدند۲۳گروه 

 گرم سيب ۳۰۰ ماه، روزانه ۲ نفر گروه مداخله به مدت ۲۳به 

توصيه شد که . ام داده شدزرد لبناني به صورت کامل و خ

 نفر ۲۳.، سيب را با پوست مصرف کنندبررسيافراد مورد 

گروه شاهد، در شرايط عادي مصرف ميوه و سبزي داشتند، 

اما از آنها خواسته شد در اين مدت، تغييري در رژيم غذايي 

 از ساير در صورت امكان و خود ايجاد نكنندو فعاليت بدني 

هاي مصرفي  سيب. اده نمايندها به جز سيب، استف ميوه

اي يک   گرمي هفته۳۰۰هاي   گروه مداخله در بسته درروزانه

 اختيار افراد گروه در نيروگاه در)  گرمي۳۰۰ ي  بسته۷(بار 

 صبح ۱۰ ساعت وعده در گرفت و به عنوان ميان مداخله قرار 

در اين پژوهش فقط سيب زرد . شد  بعدازظهر مصرف ۴و 

 و از سيب پخته و يا شدا پوست استفاده لبناني خام همراه ب

توانستند  كمپوت، استفاده نشد و افرادي كه به هر دليل نمي

 وارد مطالعه ،سيب خام همراه با پوست مصرف نمايند

  . نشدند

گيري  سنجي شامل اندازه در شروع مطالعه، اطالعات تن

 و )Rasaمتر توسط قدسنج  بدون کفش و بر حسب سانتي(قد 

با ش با حداقل لباس بر حسب کيلوگرم  کفبدون(وزن 

 ي بدن ي توده نمايهگيري و   اندازه)Secaاستفاده از ترازوي 

 در شروع و پايان مطالعه، ،چنين  هم.محاسبه شد

 پرسشنامه بسامد ۱۱المللي فعاليت بدني،  بيني پرسشنامه

 بررسي وضعيت مقدار معمول دريافت براي FFQ(i(خوراک 

 ي  و پرسشنامهبررسي افراد مورد ي هميوه و سبزي روزان

يک روز ( يادآمد غذايي، سه روز ابتداي مطالعه ي  ساعته۲۴

و سه روز انتهاي مطالعه، توسط هر )  تعطيل و دو روز عادي

 ۲۴هاي  پرسشنامه. شددو گروه مداخله و شاهد تکميل 

 Nutritionist4افزار  ساعت يادآمد غذايي با استفاده از نرم

قدار کالري، کربوهيدرات، چربي، پروتئين، فيبر، آناليز و م

و كلسترول دريافتي ) A و E ،C(اكسيدان  هاي آنتي ويتامين

  . شدمحاسبه 

 ۱۰ ساعت ناشتايي، ۱۲-۱۴قبل و بعد از مطالعه پس از 

غلظت . خون وريدي از دست چپ گرفته شدليتر  ميلي

 به روش LDL-C ،HDL-Cگليسريد، کلسترول تام،  تري

پارس «هاي تجاري شرکت  ي، با استفاده از کيتآنزيم

                                                           
i - Food Frequency Questionnaire 
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 ۲۷۰ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۹شهريور ، ۳ ي شماره, دوازدهمي  دوره

 

ساخته شده در تهران، ايران، تحت ليسانس شرکت  (»آزمون

ريد گليس در اين روش تري. گيري شد اندازه) آلمان گياه ديس

، کلسترول %۶/۱و دقت ليتر  گرم بر دسي  ميلي ۵با حساسيت 

 و LDL، %۱و دقت ليتر  گرم بر دسي ميلي ۵تام با حساسيت 

HDL و به ليتر  گرم بر دسي ميلي ۱ هر كدام با حساسيت

به  Lpa. گيري شدند  اندازه%۸۱/۰ و ۶۵/۰ترتيب با دقت 

گرم بر  ميلي ۲، با حساسيت iiي و با کيت تجار  iروش االيزا

و با کيت  نيز به روش االيزا ApoB ، %۴/۳و دقت ليتر  دسي

م بر گر ميلي ۳/۰با حساسيت  Portland، ALerChek  تجاري

 ۵ريد بر گليس  تري           از تقسيمVLDL و %۱/۴و دقت ليتر  دسي

 .گيري شدند  اندازه۱۲)فرمول فريدوالد(

ي بين دو گروه با  متغيرهاي کمي در اين مطالعه، مقايسه

 تغييرات در هر گروه در طول ي مستقل و مقايسهتي آزمون 

ه منظور ب. شد انجام يزوج تي مطالعه با استفاده از آزمون

 مجذور خيارزيابي ارتباط بين متغيرهاي کيفي از آزمون 

  .استفاده شد

در اين مطالعه از بين ترکيبات موجود در سيب، دو 

فنل  پلي.  گيري شدند فنل تام و فيبر تام اندازه ترکيب پلي

  ، مطابق روشHPLCiiiموجود در سيب با استفاده از 

  ivAOCSوش و فيبر تام با ر۱۳پلوچارسكي و ماركوسكي
۱۴ 

  . گيري شدند اندازه

 ppm ۵/۰ و دقت v ۱/۰  كه با حساسيتHPLCدر روش 

يك دقيقه با  گرم سيب آسياب شده به مدت ۱۰انجام شد، 

سوسپانسيون به دست . شديكنواخت % ۷۰محلول اتانول آبي 

 ۷۰ليتري منتقل و با متانول   ميلي۵۰آمده به يك فالسك 

دست آمده با كاغذ صافي مخلوط به . درصد به حجم رسيد

محلول صاف شده قبل از آناليز . شد صاف ۱واتمن شماره 

 ي  همهHPLCقبل از . گراد ذخيره شد  سانتيي  درجه– ۱۸در 

سديم رقيق شدند   با بافراستات۳ به ۱ها به نسبت  نمونه

  .A)محلول (

HPLCبا استفاده از دستگاه Young Lin Acme 9001  

ها با  فنل پلي.  بود، انجام شدDAD ديتكتوركه مجهز به 

فاز . اسازي شدند جدLichrosphere C18 RP-100استفاده از 

 استات سديم mM۲اسيداستيك در % ۲/۱۰متحرك شامل 

سرعت جريان در . بود) Bمحلول (و استونيتريل ) Aمحلول (

                                                           
i - Enzyme Linked Immunosorbent Assay 
ii - Hyphen BioMed, Neuville-sur-Oise, France 
iii - High Performance Liquid Coromatography 
iv - American Oil Chemists Society 
v - Part Per Million 

 ي  درجه۲۵ دقيقه در ۷۲و مدت زمان ليتر در دقيقه   ميلي ۵/۰

 استفاده از يك سيستم با. گه داشته شدگراد ثابت ن سانتي

، ) دقيقه۴۵ (B% ۳۵ تا ۳، ) دقيقه۲۰ تا B) ۰% ۳برنامه گراديان 

 B% ۰ تا ۹۰، ) دقيقه۴ (B %۹۰ تا ۹۰، ) دقيقهB) ۳ %۹۰ تا ۳۵

 دقيقه در شرايط ۱۰ستون به مدت . جداسازي شد)  دقيقه۱(

 ۲۰ تزريق شده به ستون  ي ماده. اوليه به تعادل رسيد

  . بوديكروليترم

 گرم سيب با پوست با ۲/۰گيري فيبر تام،    اندازهبراي

 به مدت يك طبيعي ۲۵۵/۰ليتر اسيدسولفوريك   ميلي۲۰۰

 رفالكس شده پس از ي  نمونه،سپس. شدساعت رفالكس 

 طبيعي ۳۱۳/۰ليتر سود   ميلي۲۰۰ با دوبارهصاف شدن 

 دقيقه داخل ۱۵كاغذ صافي به مدت . شدرفالكس و صاف 

درصد فيبر خام با استفاده از فرمول زير . اون قرار داده شد

  :محاسبه شد

  
   وزن كاغذ صافي ثانويه-وزن كاغذ صافي اوليه 

  ×) ۱۰۰ –رطوبت (
  وزن نمونه

  درصد فيبر خام= 

  

 آسياب ي  گرم نمونه۵ درصد رطوبت ي  محاسبهبراي

ن وشده داخل يك پليت ريخته وبه مدت يك ساعت در او

  . شدگذاشته

  

  پليت اوليه ـ پليت ثانويه
۱۰۰×  

  وزن نمونه
   درصد رطوبت= 

  

 ۴۸۵فنل و فيبر به ترتيب  مقادير به دست آمده پلي

 گرم ۴ (%۰۳/۴ي کيلوگرم وزن سيب تازه و گرم به ازا ميلي

 ۳۰۰محاسبه شد که با توجه به )  گرم سيب تازه۱۰۰ يبه ازا

فنل و فيبري  ار پليگرم سيب زرد لبناني در اين مطالعه، مقد

کردند،  که گروه مداخله، روزانه از اين نوع سيب دريافت مي

  . گرم بود۱۲گرم و   ميلي۵/۱۴۵به ترتيب 

  

 ها يافته

 BMIدر اين مطالعه، بين دو گروه از نظر ميانگين سن و 

از نظر سطح . داري مشاهده نشد تفاوت آماري معني

داري  تفاوت معنيعد خانوار نيز بين دو گروه تحصيالت و ب

تغييرات فعاليت بدني در هر دو گروه يکسان . وجود نداشت

داري  بود و از نظر فعاليت جسمي بين دو گروه، اختالف معني
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 همكارانو جو  الهام حقيقت  مصرف سيب و پروفايل چربي ۲۷۱

 

 افراد گروه ويژگي. در ابتدا و انتهاي مطالعه، مشاهده نشد

 هي ارا۱در جدول مداخله و شاهد در زمان شروع مطالعه 

  .شده است

  افراد گروه مداخله و شاهد در زمان شروع مطالعههاي  ويژگي -۱جدول 

  گروه                                                                                      

  متغير

  گروه مداخله

  )۲۳تعداد (

  گروه شاهد

  )۲۳تعداد (

  ۶/۴۱±۷/۳  *۰/۴۱±۱/۴  سن 

  ۸/۷۹±۶/۸  ۰/۸۰±۵/۵   )كيلوگرم(وزن 

  ۷/۲۶±۸/۱  ۰/۲۷±۳/۱  )كيلوگرم بر مترمربع(  بدني ه تودي نمايه

      )%(تحصيالت 

  )۱۳( نفر ۳  )۷/۸( نفر ۲  زير ديپلم

  )۸/۳۴( نفر ۸  )۱/۳۹( نفر ۹  ديپلم

  )۱۳( نفر ۳  )۱/۲۶( نفر ۶  فوق ديپلم

  )۱/۳۹( نفر ۹  )۱/۲۶( نفر ۶  ليسانس

      )درصد(تعداد افراد خانوار 

  )۷/۸( نفر ۲  )۳/۴( نفر ۱   نفره۲

  )۴/۳۰( نفر ۷  )۸/۳۴( نفر ۸   نفره۳

  )۸/۴۷( نفر ۱۱  )۸/۳۴( نفر ۸   نفره۴

  )۱۳( نفر ۳  )۴/۱۷( نفر ۴   نفره۵

  ۰  )۷/۸( نفر ۲   نفره۵بيش از 

      )درصد(فعاليت بدني 

  ) ۵/۴۳( نفر ۱۰  )۱۳( نفر ۳  سبك

  ) ۱/۲۶( نفر ۶  ) ۶/۶۹( نفر ۱۶  متوسط

  )۴/۳۰( نفر ۷  )۴/۱۷( نفر ۴  شديد

  .هستند) انحراف معيار±ميانگين(ها به صورت   داده*

  

  

در ارتباط با دريافت مواد مغذي، در انتهاي مطالعه، 

 Eو ويتامين ) A) ۰۴/۰=pميانگين تغييرات دريافت ويتامين 

)۰۰۷/۰=p( در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد افزايش ،

ه در گروه مداخله نسبت به گرو. داري نشان داد آماري معني

نيز در انتهاي ) p=۰۰۰۱/۰(شاهد، در گرم ميوه دريافتي 

در ساير موارد، بين . داري وجود داشت مطالعه، افزايش معني

  . داري مشاهده نشد دو گروه، تفاوت معني

 VLDL و TGدر پايان مطالعه، ميانگين تغييرات غلظت 

داري  در گروه شاهد نسبت به گروه مداخله، کاهش معني

 VLDL و TGاما افزايش غلظت ). p=۰۴/۰ و p=۰۰۱/۰(داشت 

که در گروه مداخله مشاهده شد، نسبت به پيش از مطالعه 

 TC ،LDL-C ،HDL-C ،Lpa ،ApoBغلظت . دار نبود معني

داري   نيز بين دو گروه تفاوت معنيLDL/HDLسرم و نسبت 

الزم به ذکر است از بين عوامل آتروژن، فقط کاهش . نداشت

Lpaخله نسبت به گروه شاهد بيشتر بوده است  در گروه مدا

 ميزان تغييرات .)p=۰۵۵/۰(دار نبود   آماري معنينظرکه از 

ه ي مورد مطالعه اراهاي  در گروه۲در جدول  يپروفايل ليپيد

  .شده است
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 ۲۷۲ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۹شهريور ، ۳ ي شماره, دوازدهمي  دوره

 

  هاي مورد بررسي  در شروع و پايان مطالعه در گروهي پروفايل ليپيد-۲جدول 

 ميانگين تغييرات  پايان مطالعه  روع مطالعهش  گروه  پارامترهاي بيوشيميايي

  گليسريد  تري †۵/۷±۰/۳۲  ۲/۲۲۴±۶/۸۴  *۶/۲۱۶±۵/۵۲  مداخله

  †-۳/۳۶±۱/۱۴  ۱/۱۸۳±۳/۵۳  ۵/۲۱۹±۵/۶۷  شاهد  )ليتر گرم بر دسي ميلي(

  كلسترول تام  -۷/۶±۲/۵  ۴/۲۱۳±۷/۱۸  ۱/۲۲۰±۴/۱۳  مداخله

  -۰/۷±۶/۶  ۷/۲۰۹±۱/۲۱  ۸/۲۱۶±۵/۱۴  شاهد )ليتر گرم بر دسي ميلي(

   LDL-c  -۳/۵±۳/۰  ۳/۱۲۵±۵/۱۳  ۶/۱۳۰±۲/۱۳  مداخله
  )ليتر گرم بر دسي ميلي(

  -۶/۶±۰/۵  ۲/۱۲۱±۶/۱۶  ۹/۱۲۷±۵/۱۱  شاهد

  HDL-c  -۵/۲±۸/۰  ۶/۳۹±۲/۶  ۱/۴۲±۰/۷  مداخله
  )ليتر گرم بر دسي ميلي(

  -۷/۱±۶/۰  ۵/۴۱±۹/۸  ۳/۴۳±۲/۸  شاهد

   VLDL  ‡۱۳/۰±۷/۳  ۸/۴۴±۹/۱۶  ۶/۴۴±۲/۱۳  مداخله
  ‡-۴/۷±۵/۲  ۴/۳۶±۸/۱۰  ۸/۴۳±۴/۱۳  شاهد )ليتر گرم بر دسي ميلي(

 LDL/HDL  ±۰۲/۰  ۱/۳±۶/۰  ۱/۳±۶/۰  مداخله

  -۰۱/۰±۰۱/۰  ۹/۲±۶/۰  ۹/۲±۶/۰  شاهد

   Lpa  -۳/۷±۶/۶  ۰/۲۰±۴/۹  ۳/۲۷±۰/۱۶  مداخله
  -۶/۳±۲/۴  ۳/۱۹±۹/۸  ۰/۲۳±۲/۱۳  شاهد )ليتر گرم بر دسي ميلي(

   ApoB  ۲/۱±۱/۳  ۳/۱۳۱±۴/۱۰  ۰/۱۳۰±۵/۱۳  مداخله
  -۳/۱±۸۵/۰  ۱/۱۲۵±۰/۱۳  ۴/۱۲۶±۸/۱۳  شاهد )ليتر ر دسيگرم ب ميلي(

در گـروه  گليسريد  تري بين ميانگين تغييرات غلظت    داد كه  مستقل نشان    تي آزمون   هاي  يافته:  †.هستند انحراف معيار ±ها به صورت ميانگين      داده *

بـين ميـانگين تغييـرات غلظـت        كـه   مستقل نـشان داد     تي   آزمون   هاي  يافته ‡ .وجود دارد ) p=۰۱/۰(داري   شاهد نسبت به گروه مداخله، کاهش معني      

VLDL۰۴/۰( داري  وجود دارد  در گروه شاهد نسبت به گروه مداخله، کاهش معني=p(.  

  
  

 بحث

هاي اين مطالعه، اثر مصرف سيب در کاهش  يافته

خواني   همها لعهي را نشان نداد که با برخي مطاپروفايل ليپيد

 زن و ۲۸در  که  هايسون ي  از جمله، در مطالعه۱۵-۱۷.دارد

 ۳۷۵مرد با سطح کلسترول طبيعي انجام شد، با مصرف 

 هفته، ۶ گرم سيب کامل به مدت ۳۴۰ليتر آب سيب يا  ميلي

 و TC ،LDL-C ،HDL-Cداري در غلظت  تغييرات معني

ApoBداري نيز   سرم مشاهده نشد و افزايش كم و غير معني

  ۱۵. ناشتا مشاهده شدTGدر غلظت 

هيپركلسترولمي دچار  زن ۴۹  در کهاوليويرا در مطالعه 

 گرم ميوه سيب به ۳۰۰ ساله انجام شد، با دريافت ۵۰-۳۰

 به طور گليسريد تري هفته در انتهاي مطالعه، غلظت ۱۲مدت 

 به طور غير كلسترول تامداري افزايش و سطح  معني

۱۶. يافتداري کاهش معني
   

 فرد مسن با ميانگين سني ۱۵ که در Avc ي در مطالعه

 ۲ ي  سال انجام شد، بعد از يک ماه مصرف روزانه۷۵-۶۷

داري در   کيلوگرم وزن بدن، تغيير معنييگرم سيب به ازا

 ، LDL، كلسترول تام، گليسريد تري خوني متغيرهايسطح 

HDL وVLDL۱۷.سرم مشاهده نشد   

 )گرم ۷/۱۵۸(نس  ا۵/۵ُ، دريافت ندمينسو ي در مطالعه

 ۵/۱% (۳۱آب سيب، ) نس ا۸/۱ُ(% ۳۵آب ميوه شامل مخلوط 

انواع ديگر % ۹آب انگور و ) نس ا۳/۱ُ(% ۲۵آب پرتقال، ) انس

 روز، تغيير ۱۴ ساله، به مدت ۲-۵ کودک ۱۶۳ درها  آب ميوه

 Lp(a) و TC ،LDL-C، گليسريد  تريداري را بر سطح معني

 مرد و ۱۱۰  كه بر رويي ديويدسون  در مطالعه۱۸.ايجاد نکرد

ليتر آب   ميلي۷۲۰زن هيپرکلسترولميک انجام شد، با مصرف 

به مدت ) ۱ به ۴به نسبت (سيب همراه با صمغ عربي و پکتين 

 ۷۲۰ که در آن washout ي  هفته دوره۶ هفته و سپس ۱۲

 TG و TCليتر آب سيب تنها داده شد، متوسط غلظت  ميلي

 هفته، افزايش ۱۲، در طول %۵/۲۸ و ۵/۳ترتيب سرم، به 

داري   تغيير معنيLDL و HDLيافت، در حالي که مقادير 

% TC ،۴/۲ متوسط غلظت wash out ي در دوره. نداشت

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 همكارانو جو  الهام حقيقت  مصرف سيب و پروفايل چربي ۲۷۳

 

 ي  فرضيهدر نهايت، در اين مطالعه. ي داشتدار افزايش معني

  .کاهندگي کلسترول سرم توسط آب سيب رد شد

ي   و مطالعهذكر شده يها سازوكاري که در مطالعه

 سرم گليسريد تريش غلظت ي، ممکن است منجر به افزاحاضر

. استشده باشد، افزايش دريافت فروکتوز حاصل از سيب 

گليسريد  تواند تري زيرا، افزايش دريافت فروکتوز رژيمي، مي

هاي ليپوژنز کبدي افزايش  را به دليل افزايش فعاليت آنزيم

در گروه شاهد VLDL ه غلظت  اگرچ، از طرف ديگر۱۹.دهد

داري  دار و در گروه مداخله افزايش غير معني کاهش معني

 در گروه مداخله ApoBجا که افزايش غلظت   اما از آن،داشت

 و  تغييري نکردApo(B) هايي هدار نبود، تعداد ذر معني

 و به همين دليل،  افزايش پيدا کردVLDL هاي ي ذره اندازه

 و قابليت نفوذ آنها به ندتر بود  سبکتر و  بزرگها هاين ذر

در   بودنژن آتروبنابراين، خطر. بود عروق کمتر ي ديواره

 جا  از آن،چنين  هم۲۰.بود در گروه مداخله کمتر ها هاثر اين ذر

كه ممكن است جذب تركيبات زيستي فعال موجود در يك 

 متغيرهايي از جمله جويدن قرار گيرد تأثيرغذاي كامل تحت 

 حاضر، عدم مشاهده تغييرات ي  در مطالعه۱۵ يابد،و كاهش

تواند به دليل كاهش  دار سيب بر پروفايل ليپيدي مي معني

  .سيب كامل باشد جذب مواد فعال موجود در

هاي مطالعه  ، مخالف با يافتهها ه برخي از مطالعهاي يافته

 دريافت ناگاساكو ي از جمله در مطالعه. استحاضر 

فنل سيب بعد از  عصاره پليگرم در روز  ميلي ۶۰۰ ي روزانه

كلسترول داري را بر پروفايل ليپيدي   معني     هفته، کاهش۱۲

 براي توجيه اختالف بين ۲۱. سرم ايجاد کردLDL-C و تام

 و  TC حاضر در مورد ي  و مطالعهناگاساكو ي مطالعه

LDL-Cتوان به اين موضوع اشاره کرد که در اين   مي

فنل  پليگرم  ميلي ۵/۱۴۵يب زرد لبناني  گرم س۳۰۰مطالعه، 

فنل، معادل   پليي  عصارهگرم  ميلي۶۰۰بنابراين، . داشت

 ي  که در مقايسه با مطالعه.است گرم سيب زرد لبناني ۱۲۰۰

 ما ي جا که در مطالعه بنابراين، از آن.  برابر بيشتر بود۴ما 

 ترکيبات تأثير کامل سيب استفاده شد و ي  از ميوه،اول

ود در آن کمتر از اثر ترکيبات تخليص شده موجود در موج

 موجود در آن، به ي اجزاتأثير ي  مشاهدهبراي و استمکمل 

 ي  مقدار دريافت روزانهدوم،زمان بيشتري نياز است و 

در  ۵/۱۴۵ (با اين مطالعه، بسيار کمتر بودفنل در مقايسه  پلي

، شايد )گرم در روز  ميلي۶۰۰مقايسه باگرم در روز در  ميلي

 حاضر را به کم ي  مطالعههاي يافتهدار بودن  بتوان غير معني

فنل سيب مصرفي  بودن مدت مطالعه و کم بودن مقدار پلي

  . نسبت داد

 که در اين مطالعه، گروه هدف کارمندان جا چنين از آن هم

 ادواري هاي معاينهاند و هر ساله  نيروگاه شهيد رجايي بوده

 ي  پديده ، با توجه بهشد جام ميها ان براي آنو پزشکي 

Healthy Worker Effect تر   عمومي سالمي نسبت به جامعه

فنل پايين   سيب با پليي  بنابراين، مصرف روزانه۲۲.بودند

داري بر سطح پروفايل ليپيدي   تغييرات مثبت و معنينتوانست

 مشابه که اثر هاي در حالي که در مطالعه. داشته باشد

 هدف، ي  جامعه به طور عموميده شده استداري مشاه معني

  .اند افراد عادي بوده

 iفنل موجود در سيب زرد لبناني  حاضر، پليي در مطالعه

، ۴۸۵ به ترتيب iii و سيب سبزiiدر مقايسه با سيب قرمز لبناني

 کيلوگرم وزن ميوه سيب تازه يگرم به ازا  ميلي۸۳۵ و ۶۲۰

اخله روزانه از فنلي که گروه مد  و مقدار پلي۱۳محاسبه شد

 گرم سيب زرد لبناني دريافت کردند، در مقايسه با سيب ۳۰۰

 برابر کمتر بود ۷/۱ و ۳/۱قرمز لبناني و سيب سبز به ترتيب 

دار پروفايل  تواند دليلي ديگر بر عدم کاهش معني و اين مي

  . مشابه باشدهاي اين مطالعه، در مقايسه با مطالعهليپيدي در 

 ي کامل، فيبر و ترکيبات فنولي اثر يوهاز طرفي ديگر، در م

 اما در اين مطالعه، با ۲۳افزايي بسياري با يکديگر دارند، هم

، ولي ) تازه سيبي  گرم ميوه۱۰۰ گرم در ۴(وجود فيبر باال 

فنل، اثر زيادي بر کاهش کلسترول  به دليل کمبود مقدار پلي

هاي جا که دريافت فيبر در انت  از آن،چنين هم. نداشته است

مطالعه در گروه مداخله نسبت به گروه شاهد تفاوت 

تواند توجيهي بر عدم  داري نداشت، اين وضعيت مي معني

 .  فيبر موجود در سيب بر کاهش پروفايل ليپيدي باشدتأثير

 انتظار كلي از مصرف سيب بيشتر در گروه ،در حقيقت

مداخله اين بود كه با افزايش مصرف اين ميوه، به دليل 

اكسيدان موجود  يش مصرف فيبر و ساير تركيبات آنتيافزا

در آن، بتوان تفاوت قابل توجهي را در كاهش سطح پروفايل 

ليپيدي مشاهده كرد كه در اين مطالعه اين موضوع مشاهده 

 در اين مطالعه به داليل اجرايي، امکان استفاده ،چنين هم. نشد

شي  آموز در گروه شاهد وجود نداشت و اثراز دارونما

 حاضر ممکن است متوجه تغيير رفتار در گروه ي مطالعه

 هاي يافتهتواند در  شاهد شده باشد که اين تغيير رفتار مي

                                                           
i -  Golden Delicious 
ii - Red Delicious 
iii - Granny Smith 
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 ۲۷۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۹شهريور ، ۳ ي شماره, دوازدهمي  دوره

 

 در نهايت، و داشته آنها اثر مثبت بالينيآسيب شناسي و 

دار اثر مصرف سيب شده  منجر به عدم مشاهده تفاوت معني

  .باشد

 و ليسريدگ تريدر اين مطالعه، سيب زرد لبناني غلظت 

VLDL كلسترول ي بر غلظت تأثير سرم را افزايش داد ولي

 ApoB و LDL/HDL ،Lpa، نسبت LDL-C ،HDL-C، تام

تواند به دليل افزايش دريافت فروکتوز حاصل  نداشت که مي

 ،ر نتيجه سيب مصرفي و دي فنل گونه از سيب، کم بودن پلي

عداد افراد بودن ت فنل و فيبر، کم پلي  افزايي کم شدن اثر هم

   . و کافي نبودن طول مدت مطالعه باشدبررسيمورد 
از مديريت محترم عامل نيروگاه توليد برق شهيد  :يسپاسگزار

 غدد يرجايي قزوين، رياست محترم آزمايشگاه تحقيقاتي انستيتو

و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، پژوهشگاه ملي 

 کيوان و ي ن سردخانهالؤزيست فناوري، مسو مهندسي ژنتيک و

کننده در اين مطالعه، کمال تشکر و سپاسگزاري   افراد شرکتي همه

  .را داريم
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Abstract 
Introduction: This study was conducted to evaluate the effects of apple consumption on lipid 

profiles among hyperlipidemic and overweight men. Materials and Methods: We performed an 
experimental study on 46 hyperlipidemic men, aged between 30-50 years(TC=200-240 mg/dl, 
TG=150-350 mg/dl), randomly divided into two (apple and control) groups. The apple group (23 
subjects) received 300 gr of whole apples per day (Golden Delicious) for 8 weeks, while controls 
(23 subjects) had the regular dietary pattern for the same period of time. Blood samples were 
collected at baseline and after intervention and analyzed for serum TG, TC, LDL-C, HDL-C, VLDL, 
Apo(B), Lp(a) and LDL/HDL levels. Before study, education level and family size were compared. 
Before and after intervention, physical activity and dietary intake were compared between the two 
groups. Both total polyphenol and the total fiber consumed in apples were measured. Results: 
Total polyphenol and total fiber intakes were 485 mg/kg fresh apple and 4.03 gr/100 gr of fresh 
apple, respectively. After 8 weeks, mean differences in TG and VLDL concentrations increased 
statistically in the apple group compared to the control group, but, no significant differences were 
observed in the TC, LDL-C, HDL-C, Apo(B), Lp(a) and LDL/HDL levels, between two groups. 
Conclusion: Consumption of Golden Delicious apples seemed to increase serum TG and VLDL 
concentrations in hyperlipidemic men. More studies are needed to investigate the effect of Golden 
delicious apple on serum TC, LDL-C, HDL-C, Apo(B), Lp(a) and LDL/HDL concentrations.  
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