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 چکیدٌ

ِ ى، ثکز  آ ّکبی کلغکیوی  پَدر ًوک  کبرًیتیي ثِ ّوزاُ رٍغي عَیب ٍ اعتفبدُ اس ال ات اثزثزرعی  تحقیقّدف اس ایي  ّکبی  فزاعکٌه

راط ثکزُ در حکبل رؽکد ًکضاد افؾکبری ثکِ صکَرت یک           24تؼداد ایي آسهبیؼ در . ثَدحبل رؽد ًضاد افؾبری  ّبی درثزُ خًَی

 ؽکدُ  یویکلغ یّب ًو  پَدرٍ  بیعَ رٍغيثِ دٍ ًَع هٌجغ چزثی ؽبهل تًصبدفی  عزح کبهال قبلت ی  در 2*2آسهبیؼ فبکتَریل 

 اس گَعکفٌداى   اس عزیق ٍرید ٍداجی آخز آسهبیؼ در ّفتِ .اختصبؿ یبفت يیتیکبرً ال ppm  60یب ٍ دٍ عغح  صفز ٍعَ ٍغير

ٍ     لَلِ در خَى آًْب  یزی اًهبم، ٍخَى گ ِ  جْکت اًکداسُ   ّبی آسهبیؼ حبٍی هکبدُ ضکد اًؼقکبد ری تکِ ؽکدُ  ّکبی  گیکزی فزاعکٌه

پکزٍتئیي تکبم    ٍ خکَى ای ّبی ثکب چگکبلی ثکبال، ًیتکزٍصى اٍرُ    چگبلی پبییي، لیپَپزٍتئیيّبی ثب گلیغزید، لیپَپزٍتئیيکلغتزٍل، تزی

( P<05/0)کبرًیتیي کبّؼ هؼٌکی داری  ًتبیج ًؾبى داد اعتفبدُ رٍغي عَیب ثِ ّوزاُ هکول ال. ؽدهبیؾگبُ اًتقبل دادُ آسثِ  پالعوب

ّوچٌیي افشٍدى پَدر چزثی عجت افکشایؼ  . ِ ّوزاُ داؽتخَى ًغجت ثِ عبیز تیوبرّبی آسهبیؾی ث LDLرا در عغح کلغتزٍل ٍ 

 .ّبی حبٍی رٍغي ؽدهؼٌی دار غلظت پزٍتئیي تبم پالعوب ٍ ًیتزٍصى اٍرُ ای خَى در هقبیغِ ثب تیوبر

 ّبی کلغیوی رٍغي عَیب، گَعفٌداى افؾبریرٍغي عَیب، ًو ، ّبی خًَیکبرًیتیي، فزاعٌهِال :ياژٌ َای کلیدی

 

 مقدمٍ

اًتقبل اعکیدّبی چکزة ثلٌکد     اس عزیقکبرًیتیي در ثغیبری اس فزآیٌدّبی هتبثَلیکی دخبلت داؽتِ ٍ ثب تأثیز ثز هتبثَلیکغن لیپیدّب ال

هیشاى ثکبالی اکغیداعکیَى اعکیدّبی چکزة اس عزیکق       .اعت هؤثز اًزصی تَلید ثبسدُ افشایؼ ، درسًهیز اس غؾبء داخلی هیتَکٌدری

هیکشاى ثکبالی اکغیداعکیَى    . ؽکَد  دٍد کزدى جذة گلَکش، جذة الکتبت ٍ اکغیداعیَى گلَکش هیّبی ه تلف ثبػث هح هکبًیغن

ًتکبیج تحقیقکبت   .  ؽکَد  کٌد ٍ ثبػث کبّؼ اکغیداعیَى کزثَّیدرات هکی  اعیدّبی چزة، فؼبلیت پیزٍات ٍ ّیدرٍصى را هْبر هی

تَاًکد   ًتظبر سایوبى ًؾبى داد کِ هصزف ایي هبدُ هکی کبرًتیي رٍی گبٍّبی ادر ثزرعی چْبر عغح ال( 2007)کبرلغَى ٍ ّوکبراى 

ًتبیج تحقیقی . ثبػث کبّؼ هیشاى فزاعٌهِ ّبی چزثی خَى اس جولِ تزی گلیغزید، کلغتزٍل ٍ کل چزثی درخَى ٍ در کجد گزدد

ٍ هیلی گزم ال 100ٍ 75، 25، 5، 0ثب عغَح ( 2003)کِ تَعظ کلی  ٍ ّوکبراى  ی جَجکِ ّکبی   کبرًیتیي در ّز کیلَگزم جیکزُ ر

گزیٌکٍَد ٍ ّوککبراى   . گَؽتی اًهبم ؽد، کبّؼ هیشاى تزی گلیغیزید ٍ افشایؼ هیشاى اعکید ّکبی چکزة آساد عکزم را ًؾکبى داد     

(2001 ) ِ ی افشایؼ غلظت کبرًیتیي پالعوب ٍ دفغ ادرار را ّوشهبى ثب ایهبد تغییزاتی در کبّؼ غلظت اعیدّبی چزة غیز اعکتزیفی

 ًَع دٍ ٍ کبرًیتیيال افشٍدى ّوشهبى هغبلؼِ تبثیز ایي لذا در. کبرًیتیي گشارػ کزدًدهبى هصزف هکول الّبی پزٍاری در سگَعبلِ

 .ؽَدهی ثزرعی خًَی فبکتَرّبی ثب ارتجبط در افؾبری ًضاد رؽد حبل در ّبیثزُ غذایی جیزُ ثِ چزثی هٌجغ

 



 

 

 َامًاد ي ريش

دٍ ) 2*2راط ثزُ در حبل رؽد ًضاد افؾبری ثب هیبًگیي ٍسًی یکغبى ثِ صَرت یک  آسهکبیؼ فبکتَریکل     24تؼداد ایي آسهبیؼ در

 در( يیتیکبرً ال 60ٍ دٍ عغح  صفز ٍ ( درصد 4)یب عَ رٍغي ؽدُ یویکلغ یّب ًو  پَدرٍ  بیعَ رٍغيًَع هٌجغ چزثی ؽبهل 

قجل اس ؽزٍع آسهبیؼ ًیبس غذایی گَعفٌداى ثز اعکبط اعالػکبت ارا کِ ؽکدُ در      .اختصبؿ دادُ ؽدتًصبدفی  عزح کبهال قبلت ی 

اس ؽیز گزفتکِ ؽکدُ ثکب افکشایؼ      کیلَگزهی سٍد 16ّبی ٍ تؼدیل آى ثزای ثزُ (NRC 1985)جداٍل اعتبًدارد غذایی گَعفٌداى 

آخکز آسهکبیؼ    در ّفتِ. ؽد اعتفبدُ تٌظینّبی هَرد جیزُ UFFDAٍ تَعظ ًزم افشار  ،گزم در رٍس ثزآٍرد 250ٍسى هَرد اًتظبر 

ّبی آسهکبیؼ حکبٍی هکبدُ ضکد اًؼقکبد ری تکِ ؽکدُ ٍ ثکِ         خَى آًْب داخل لَلِ یزی ٍخَى گاس گَعفٌداى  اس عزیق ٍرید ٍداجی

یتزٍصى اٍرُ ّبی ثب چگبلی ثبال، ًّبی ثب چگبلی پبییي، لیپَپزٍتئیيگلیغزید، لیپَپزٍتئیيکلغتزٍل، تزی گیزیجْت اًداسُ آسهبیؾگبُ

 . ؽد ارعبلکل پزٍتئیي خَى  ٍ خَى

 وتایج ي بحث

ّکبی  ّب تحکت تکبثیز تیوکبر   هَجَد در پالعوبی خَى ثزُ HDLؽَد غلظت تزی گلیغزید ٍ هؾبّدُ هی 1ّوبًغَر کِ در جدٍل 

افکشایؼ یبفکت ککِ احتوکبال ثکِ      آسهبیؾی قزار ًگزفت ٍلی پزٍتئیي تبم پالعوب در تیوبر تغذیِ ؽدُ ثب پَدر چزثی ثغَر هؼٌی داری 

ای ٍ ػجَر آى ثِ ث کؼ ّکبی پکبییي تکز دعکتگبُ      ػلت هحبفظت ؽدُ ثَدى ًو  ّبی کلغیوی رٍغي عَیب در ثزاثز تهشیِ ؽکوجِ

اثکز  . گَارػ ثبػث کبّؼ اثزات هٌفی چزثی جیزُ در کبّؼ قبثلیت ّضن هَاد هغذی ًغجت ثِ تیوبر حکبٍی رٍغکي ؽکدُ اعکت    

عغح کلغتزٍل خَى ًغجت ثِ عکبیز تیوبرّکبی   ( P<05/0)کبرًیتیي عجت کبّؼ هؼٌی دار -وزاُ هکول الهتقبثل رٍغي عَیب ثِ ّ

ّبی چزة ثبؽد کِ عجت کبّؼ هیشاى کلغکتزٍل  کبرًیتیي در افشایؼ اکغیداعیَى اعیدتَاًد تبثیز الدلیل ایي اهز هی. آسهبیؾی ؽد

ٍلی در هَرد عغَح پَدر چزثی ایي ًتبیج هؾبّدُ ًؾکد، ّوچٌکیي ثکب    کبرًیتیي ؽدُ اعت خَى در تیوبر رٍغي ثِ ّوزاُ هکول ال

خکَى   LDLعکغح  ( P<01/0)دار کبرًیتیي عکجت ککبّؼ هؼٌکی   اثز هتقبثل رٍغي عَیب ثِ ّوزاُ هکول ال 1تَجِ ثِ ًتبیج جدٍل 

ثبؽد کِ عجت تحَیل یهْوتزیي لیپَپزٍتئیي حول کٌٌدُ کلغتزٍل در جزیبى خَى ه LDL. ًغجت ثِ عبیز تیوبرّبی آسهبیؾی ؽد

کِ ثب تَجِ ثکِ ککبّؼ عکغح کلغکتزٍل خکَى ٍ حضکَر کلغکتزٍل در        . ّبی هحیغی هی ؽَدّبی ثبفتکلغتزٍل اس کجد ثِ علَل

ای خَى ًیش در تیوبر تغذیِ ؽدُ ثب پکَدر چزثکی ثغکَر    ّوچٌیي هیشاى ًیتزٍصى اٍرُ .رعدایي ًتیهِ هٌغقی ثٌظز هی  LDLعبختبر 

بفت کِ دلیل آى هی تَاًد تحت تبثیز قزار گزفتي قبثلیت ّضن هَاد هغذی در ؽکوجِ ثز اثز افشٍدى رٍغکي ثکِ   هؼٌی داری افشایؼ ی

ّکبی حکبٍی   جیزُ ثبؽد کِ عجت کبّؼ قبثلیت ّضن پزٍتئیي در ؽکوجِ ٍ کبّؼ غلظت ًیتزٍصى آهًَیبکی ؽکوجِ ًغجت ثِ تیوبر

ای خَى دارد ثب تغییز در غلظت ّوجغتگی هغتقیوی ثب ًیتزٍصى اٍرُ پَدر چزثی ؽدُ اعت ٍ چَى غلظت ًیتزٍصى آهًَیبکی ؽکوجِ

اس ( 1387)اهکبًلَ ٍ ّوککبراى    .ای خکَى ّغکتین  ًیتزٍصى آهًَیبکی در ؽکوجِ ؽبّد رًٍد تغییزاتی ثِ هَاسات آى در ًیتکزٍصى اٍرُ 

ؽیزدُ ّلؾکتبیي اعکتفبدُ کزدًکد ٍ     یّبدرصد کٌهبلِ کلشا ثِ جبی کٌهبلِ ت ن پٌجِ، در جیزُ غذایی گبٍ 25ٍ  14، 8عغَح صفز، 

ای هیکشاى ًیتکزٍصى اٍرُ   داد،ًتکبیج آًْکب ًؾکبى    . ای پالعوب، پزٍتئیي تبم ٍ کلغتزٍل را هَرد ثزرعی قکزار دادًکد  هیشاى ًیتزٍصى اٍرُ

ِ کلکشا ثکِ صکَرت    داری ًداؽت ٍلی هیکشاى کلکغتزٍل ثب افشایؼ هیکشاى کٌککهبل پالعوب ٍ پزٍتئیي تبم در ثیي تیوبرّب تفبٍت هؼٌی

دّکد  ، ًتبیج ایي پضٍّؼ ًؾبى هکی داری ًجَدیگلَککش خکَى در ّیکچ یک  اس تیکوبرّب دارای تفبٍت هؼٌک.داری افشایؼ یبفتهؼٌی

-ّبی ًضاد افؾکبری هکی  خَى در ثزُ LDLکبرًیتیي  عجت کبّؼ هقدار کلغتزٍل ٍ درًتیهِ -کِ افشٍدى رٍغي ثِ ّوزاُ هکول ال

 .ؽَد
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 َای وژاد افشاریَای خًوی در برٌمیاوگیه حداقل مربعات مربًط بٍ فراسىجٍ(:  1)جديل 

 

P Values   ًَع چزثی رٍغي  پَدر کلغیوی 

 کبرًیتیيال  - + - + SEM ًَع چزثی کبرًیتیيال اثز هتقبثل

 پزٍتئیي تبم پالعوب 45/6 5/6 95/6 92/6 15/0 005/0 95/0 77/0

 کلغتزٍل 3/81 3/61 6/84 79 15/3 003/0 0006/0 034/0

 تزی گلیغزید 42 48 3/49 3/48 35/2 11/0 3/0 15/0

74/0 26/0 73/0 46/2 8/34 5/38 8/34 8/36 
ّبی ثب لیپَپزٍتئیي

 چگبلی ثبال

<0001/0 0001/0 0001/0> 23/1 5/34 2/36 8/16 8/35 
ّبی ثب لیپَپزٍتئیي

 چگبلی پبییي

 ای خَىًیتزٍصى اٍرُ 6/10 2/10 9/10 2/11 24/0 011/0 77/0 18/0


