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  چكيده
 عروقي ارتباط  ـي قلبيها بيماري متابوليک است که با افزايش خطر ها اختاللاي از  سندرم متابوليک مجموعه: مقدمه
: ها روشمواد و .  سندرم متابوليک بودي حاضر تعيين اثر زرشک سياه فرآوري شده بر برخي اجزاي العههدف از مط. دارد

گروه ) ۱:  در يک کارآزمايي باليني به طور تصادفي به سه گروه تقسيم شدند۲  بيمار مبتال به ديابت نوع۵۷در اين مطالعه 
 ۱۹(گروه شاهد ) ۳و )  نفر۱۹(سرکه سيب ي  كننده صرفمگروه ) ۲)  نفر۱۹(زرشک سياه فرآوري شده ي  مصرف كننده

 ي  و پايان هفتهابتداي مطالعهگليسريد، گلوكز و انسولين در   تري،HDL-C ،LDL-C وزن، غلظت کلسترول تام، ،قد). نفر
 .دشو مقاومت انسوليني برآورد  HDL-C نسبت کلسترول تام به،)BMI( بدن ي  تودهي گيري شد و نمايه هشتم اندازه

گليسريدها و گلوكز سرم در گروه زرشک سياه فرآوري شده تغيير نکرد  ، غلظت کلسترول تام، تريBMIميانگين : ها يافته
 HDL-Cو نسبت کلسترول تام به ) ليتر گرم در دسي  ميليLDL-C )۴۴/۳۵±۴۸/۲۲  غلظت سرميحالي كهدر
در ). P>۰۵/۰(داري افزايش يافت  طور معنيه ب) رليت گرم در دسي  ميلي۵۸/۲۰±۳۳/۱۲ (HDL-Cکاهش و ) ۸۷/۴±۵۶/۲(

 در غلظت انسولين و دار معنيافزايش . گونه تغييري در الگوي ليپيدي يافت نشد سرکه سيب هيچي  كننده مصرفگروه 
.  سيب بودي كه مستقل از اثر زرشك سياه فرآوري شده و سركه) >P/۰۰۱(انسولين در هر سه گروه يافت شد به مقاومت 
 سندرم متابوليک ي حاضر حاكي از اثر مفيد زرشک سياه فرآوري شده بر وي برخي اجزاي  مطالعههاي يافته: گيري هنتيج
  .است
  

  گليسريد، گلوکز و انسولين ، تريLDL-C ،HDL-C  سيب،ي  زرشک سياه، سرکه:واژگان كليدي
   ۷/۱۰/۸۷:  ـ پذيرش مقاله۲/۱۰/۸۷:  ـ دريافت اصالحيه۱۰/۱۰/۸۶: دريافت مقاله

  
  

  مقدمه

هاي متابوليک شامل  اي از اختالل سندرم متابوليک شاخه

چاقي، اختالل در متابوليسم ليپيدها، عدم تحمل گلوکز، مقاومت 

هاي قلبي ـ  به انسولين و پرفشاري خون است که با خطر بيماري

 سال گذشته ۲۰سندرم متابوليک در  شيوع ۱.عروقي ارتباط دارد

ام دنيا افزايش يافته و در حال پيشرفت به طور يکنواخت در تم

 به عنوان يک مشکل جدي و در حال رشد براي مسئوالن ۲، ۳است

 مقاومت ۱.گيرندگان مطرح شده است بهداشت عمومي و تصميم

به انسولين يکي از اجزاي سندرم متابوليک است که از زمان 

معرفي اين سندرم به عنوان يک فرضيه، قابل قبول در پاتوژنز 

 و با هيپر انسولينمي همراه آن به طور مستقيم ۴ مطرح استآن

هاي   اختالل۵.شوند باعث ايجاد ديگر اجزاي سندرم مي

 کلسترول HDLمتابوليسم ليپيدها به صورت غلظت پايين 

)HDL-C (گليسريد نيز يکي ديگر از اجزاي  و غلظت باالي تري

انسولين سندرم متابوليک است که ارتباط نزديکي با مقاومت به 

ها به  ريزي  بنابراين، برنامه۶.هاي قلبي ـ عروقي دارد و بيماري

 ۱.اي تمرکز دارد منظور درمان سندرم متابوليک بر عوامل زمينه

له
قا
م

له
قا
م

له
قا
م

له
قا
م

    
ي
ش
وه
پژ
ي 

ي
ش
وه
پژ
ي 

ي
ش
وه
پژ
ي 

ي
ش
وه
پژ
ي 

        

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                               1 / 8

http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-709-fa.html


 ۴۲ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸ارديبهشت ، ۱ ي شماره, يازدهمي  دوره

 

  

ي گياهاني که در طب سنتي استفاده  به تازگي تحقيقات درباره

شوند، مورد توجه قرار گرفته است، زيرا ترکيبات طبيعي  مي

 با کمترين عوارض جانبي در مقابل ممکن است درمان بهتر

   ۷.داروهاي صناعي باشد

 يکي از گياهاني Berberis vulgarisزرشک سياه با نام علمي 

زرشک سياه از . ي طوالني در طب سنتي دارد است که تاريخچه

هاي عفوني،   است و در درمان تبBerberidaceaeي  خانواده

هاي   مطالعه۸.گيرد تيفوس و اسهال مورد استفاده قرار مي

 ۹ي فشار خون تجربي و حيواني انجام شده حاكي از اثر کاهنده

با اين وجود تاکنون .  زرشک سياه است۱۰و ضد التهابي

ي زرشک سياه روي برخي اجزاي  اي به ارزيابي اثر ميوه مطالعه

سندرم متابوليک يعني الگوي ليپيدي و شاخص مقاومت به 

ي حاضر با  مطالعه. نيستانسولين در مدل انساني در دسترس 

مدت زرشک سياه بر برخي از  هدف تعيين اثر کاربرد طوالني

  .اجزاي سندرم متابوليک انجام شد

  

  ها مواد و روش

بيماران مبتال به ديابت ي  همه حاضر، از بين ي در مطالعه

 مرتب به به طور ۱۳۸۵که از آغاز تا پايان سال  ۲ نوع

ستان سينا شهر تبريز مراجعه درمانگاه غدد و متابوليسم بيمار

براساس معيارهاي )  زن۱۱۶ مرد و ۷۵( نفر ۲۹۱کردند  مي

. ورود و خروج از مطالعه و سوابق پزشكي انتخاب شدند

ي  ي توده نمايه) ۱معيارهاي ورود به مطالعه عبارت بودند از 

) ۲گرم بر متر مربع،   ميلي۳۰بدن مساوي يا بيشتر از 

) ۳ليتر،  گرم بر دسي  ميلي۱۵۰يشتر از گليسريد مساوي يا ب تري

HDL-C ۳۹ليتر در مردان و  گرم بر دسي  ميلي۳۵ کمتر از 

فشاري خون بيشتر از ) ۴ليتر در زنان و  گرم بر دسي ميلي

) ۱: معيارهاي خروج عبارت بودند از. متر جيوه  ميلي۹۰/۱۴۰

 )۲هاي کليوي، کبدي، پاراتيروئيدي و گوارشي و  ابتال به بيماري

ي حضوري و توضيح اهداف  بعد از مصاحبه . تزريق انسولين

رضايت خود را براي شرکت در )  زن۴۰ مرد و ۲۵( نفر ۶۵کار، 

سپس اين افراد به طور تصادفي به سه . اين مطالعه اعالم نمودند

و گروه )  نفر۲۳ (۲ي  ، گروه مداخله) نفر۲۳ (۱ي  گروه مداخله

در پايان . ه پيگيري شدند هفت۸تقسيم و مدت )  نفر۱۹(شاهد 

کنندگان در اين  از شرکت)  نفر در هر گروه۱۹( نفر ۵۷مطالعه، 

بررسي، مطالعه را کامل کردند، اين كارآزمايي توسط كميته 

  ).۱نمودار(اخالق دانشگاه علوم پزشكي نيز به تصويب رسيد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ها گيري نمونه طرح مطالعه و طرز قرار-۱نمودار 

 نفر در گروه زرشک سياه فرآوري ۲۳

 شده 

  نفر در گروه شاهد۱۹  نفر در گروه سرکه سيب۲۳

روه زرشک سياه  نفر در گ۱۹

  فرآوري شده مطالعه را کامل کردند

 ي  نفر در گروه سرکه۱۹

 سيب مطالعه را کامل کردند

 نفر در گروه شاهد ۱۹

 مطالعه را کامل کردند

به علت عدم  نفر ۴

 انصراف دادندتحمل 

به علت عدم  نفر ۲۲۶

دسترسي يا عدم تمايل از 

 مطالعه خارج شدند

 بندي شدند طور تصادفي گروه ه نفر ب۶۵

به علت عدم  نفر ۴

 انصراف دادندتحمل 

   نفر انتخاب شدند۲۹۱
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 همكارانو دكتر مهرانگيز ابراهيمي ممقاني   اثر زرشك سياه بر سندرم متابوليك ۴۳

 

  

  

به ازاي هر نفر در )  گرم در روز۵( گرم زرشك سياه ۳۰۰

 روز اين ۲۰بعد از . ي سيب قرار داده شد سي سرکه  سي۷۷۰

 ۲۰ي مخلوط کن مخلوط و پس از آن دوباره  مخلوط به وسيله

ي   روز به گروه مداخله۴۰پس از اتمام . روز ديگر نگهداري شد

.  هفته داده شد۸همراه غذا براي  روزانه يک قاشق از آن به ۱

 به منظور ۲ي  ي سيب نيز به گروه مداخله سي سرکه  سي۷۷۰

ي سيب بر الگوي ليپيدي و  بررسي و حذف تأثير احتمالي سرکه

هاي مقاومت به انسولين داده شد تا همراه غذا به مدت  شاخص

اي  گونه مداخله گروه سوم يا شاهد هيچ.  هفته مصرف شود۸

کنندگان در اين مطالعه خواسته  ي شرکت از همه. رددريافت نک

رژيم غذايي، (ي زندگي خود  گونه تغييري در شيوه شد تا هيچ

ايجاد ) داروهاي مصرفي، سطح فعاليت، استعمال سيگار و غيره

  .نکنند

ي  کنندگان در ابتداي مطالعه و پايان هفته وزن و قد شرکت

 قد سنج با دقت به هشتم با استفاده از ترازوي سكاي متصل به

متر براساس روش استاندارد با   سانتي۱/۰ گرم و ۱۰۰ترتيب 

ي بدن   ي توده گيري شد و نمايه حداقل لباس و بدون كفش اندازه

ي وزن بر حسب کيلوگرم تقسيم بر مجذور  با استفاده از رابطه

  . محاسبه شد۱۱قد بر حسب متر

 ساعت ۱۲-۱۴کنندگان بعد از  ي خون وريدي شرکت نمونه

نيم . ي هشتم مطالعه گرفته شد ناشتايي در ابتدا و پايان هفته

ي خون هر دو به منظور  گيري، نمونه ساعت پس از اتمام خون

هاي  جداسازي سرم به آزمايشگاه بيمارستان منتقل و نمونه

 -Cº ۶۰ها در فريزر  سرم افراد تا زمان انجام آزمايش

)Snijders scientificمركز تحقيقات كاربردي) ، ساخت آلمان- 

غلظت . دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز نگهداري شد

گليسريد و گلوكز به روش  ، تريHDL-Cکلسترول تام، 

 model Alcyon(آنزيماتيک با استفاده از دستگاه اتوآنااليزر 

300 Abbottو غلظت انسولين ) ، ساخت مشترك آمريكا و آلمان

مقاومت به انسولين با استفاده از . دگيري ش به روش االيزا اندازه

HOMA-IRي  رابطه
ي   با استفاده از معادلهLDL-C و غلظت ۱۲

گليسريد باالتر  در مواردي كه غلظت تري.  برآورد شد۱۳فريدوالد

گيري  ليتر بود، از كيت براي اندازه گرم در دسي  ميلي۴۰۰از 

LDL-C ۱۴.شد  استفاده   

 ويرايش SPSSافزار   نرمهاي از براي آناليز آماري داده

براي انتخاب بهترين روش تجزيه و تحليل .  استفاده شد۵/۱۱

ها از نظر نرمال بودن با استفاده از  آماري ابتدا توزيع داده

براي . آزمون آماري كولموگروف ـ اسمپيرنوف مشخص شد

ها قبل و بعد از مداخله از آزمون تي  ي تفاوت ميانگين مقايسه

 و براي متغيرهايي که داراي توزيع غيرنرمال جفتي استفاده شد

ها گرفته و سپس با استفاده از آزمون  بودند ابتدا لگاريتم داده

ي تفاوت بين سه گروه  براي مقايسه. جفتي آناليز انجام شد تي

که  مورد بررسي از آزمون آنووا استفاده شد و در صورتي

راي داري وجود داشت از آزمون بون فروني ب تفاوت معني

ي  داري براي همه سطح معني. شد ها استفاده  تشخيص تفاوت

  .  در نظر گرفته شدP>۰۵/۰ها  آزمون

  

  ها يافته

کنندگان در سه گروه  ميانگين سن، قد و وزن شرکت

ي سيب و  كنندگان زرشک سياه فرآوري شده، سرکه مصرف

  ). ۱جدول (داري را نشان نداد  شاهد تفاوت معني

  عمومي شرکت کنندگانهاي   ويژگي-۱جدول

هاي  ويژگي

  عمومي

زرشک سياه 

 *فرآوري شده

سرکه 

  سيب

  شاهد

  ۸/۵۳±۰/۹  ۶/۵۴±۱/۱۳  ۱/۵۹±۲/۱۲  )سال(سن 

  ۱/۱۵۸±۷/۴  ۸/۱۵۸±۹/۷  ۸/۱۵۹±۲/۱۰  )متر سانتي(قد 

  ۸/۷۷±۶/۱۷  ۰/۷۸±۸/۸  ۸/۷۴±۲/۱۰  )كيلوگرم( وزن

  انحراف معيار±  مقادير ميانگين *

  

گليسريد،  لظت کلسترول تام، تري، غي بدن ي توده نمايه

HDL-C ،LDL-C و نسبت کلسترول تام به HDL-C در 

 هشتم در ميان سه گروه، ي  و پايان هفتهابتداي مطالعه

 هشتم ي اين حال، در پايان هفته ي نداشت بادار معنيتفاوت 

و نسبت کلسترول  LDL-C  افزايش و غلظتHDL-C  غلظت

ي  كننده مصرفا گروه ي ردار معني کاهش HDL-Cتام به 

  ).۲جدول) (P>۰۵/۰( زرشک سياه نشان داد

و ابتداي مطالعه  در HOMA-IRغلظت گلوكز، انسولين و 

ي را در سه گروه مورد دار معني هشتم تفاوت ي پايان هفته

 هشتم در ي  غلظت گلوكز در پايان هفته.مطالعه نشان نداد

 زرشک سياه فرآوري شده تغييري  كننده مصرفگروه 

 HOMA-IR غلظت انسولين و حالي كهي نداشت دردار معني

  ). ۳جدول( )P>۰۵/۰(در هر سه گروه افزايش يافت 
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 ۴۴ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸ارديبهشت ، ۱ ي شماره, يازدهمي  دوره

 

  

  

 * سرم در سه گروه مورد مطالعه قبل و بعد از مداخله ليپيدهايي بدن و  ي توده  ميانگين و انحراف معيار نمايه-۲جدول

  متغيرها  شاهد   سيبي سرکه  زرشك سياه فرآوري شده

  هفته هشتم  پايه  هفته هشتم  پايه  هفته هشتم  يهپا

كيلوگرم بر متر (ي بدن  ي توده نمايه

  )مربع

۳/۳±۳/۲۹†  ۷/۴±۷/۲۷  ۵/۴±۱/۳۱  ۴/۴±۴/۳۱  ۴/۶±۰/۳۱  ۶/۶±۱/۳۱  

  ۲/۱۹۲±۱/۵۵  ۴/۱۸۸±۳/۵۴  ۲/۱۹۹±۲/۸۱  ۶/۲۱۷±۵/۶۳  ۰/۲۱۳±۶/۴۸  ۰/۲۲۸±۷/۷۸  )ليتر گرم بر دسي ميلي(کلسترول تام 

  ۹/۲۰۸±۵/۱۱۹  ۱/۲۰۹±۶/۱۲۹  ۳/۲۳۰±۴/۱۷۴  ۸/۲۸۵±۸/۲۲۱  ۳/۲۸۹±۸/۱۹۴  ۰/۲۷۹±۱/۱۷۴ )ليتر گرم بر دسي ميلي(تري گليسريد 

HDL-C )۶/۴۵±۹/۹  ۲/۴۱±۵/۹  ۷/۵۱±۴/۱۵  ۰/۴۹±۰/۱۷  ‡۶/۵۸±۶/۱۸  ۶/۴۴±۵/۲۰ )ليتر گرم بر دسي ميلي  

C-LDL )۷/۱۰۴±۸/۴۱  ۱/۱۰۱±۲/۴۶  ۱/۹۱±۸/۲۲  ۴/۱۱۱±۴/۴۷  ‡۶/۹۶±۵/۴۳  ۰/۱۲۳±۹/۴۷  )ليتر گرم بر دسي ميلي  

  HDL ۵/۴±۰/۶  ۸/۰±۸/۳‡  ۲/۱±۱/۴  ۸/۰±۶/۳  ۵/۴±۸/۵  ۴/۱±۳/۴/کلسترول تام 

و براي تي جفتي  هشتم از آزمون ي ابتدا و پايان هفته ها در  ميانگين دادهي براي مقايسه †؛ . استانحراف معيار±  ميانگين صورته ها ب داده *

   در مقايسه با پايهP>۰۵/۰ ‡شد؛  استفاده  آنواه از آزمونها در سه گرو  ميانگين دادهي مقايسه

  

 * قبل و بعد از مداخله،هاي مقاومت به انسولين در سه گروه مورد مطالعه  ميانگين و انحراف معيار شاخص-۳جدول

  متغيرها  شاهد  سرکه سيب  زرشك سياه فرآوري شده

   هشتمي هفته  پايه   هشتمي   هفته  پايه   هشتمي هفته  پايه

  ۱/۱۶۲±۹/۵۵  ۷/۱۶۷±۲/۶۷  ۴/۱۷۳±۴/۶۱  ۸/۱۸۶±۲/۸۱  †۵/۲۰۵±۹/۹۹  ۶/۱۸۷±۰/۷۸  )ليتر گرم بر دسي ميلي(گلوكز 

  ۶/۳۶±۴/۲۱ *  ۵/۱۱±۸/۳  ۷/۳۶±۴/۱۹ *  ۴/۱۰±۲/۵  ‡۴/۲۶±۳/۱۶  ۶/۸±۱/۸  )ليتر ميكروواحد بر ميلي ( انسولين

HOMA-IR  ۰/۴±۰/۴  ۷/۹±۶/۱۲‡  ۰/۳±۷/۴  * ۳/۱۲±۸/۱۶  ۴/۲±۷/۴  *۸/۱۰±۹/۱۲  

 و براي  تي جفتي هشتم از آزموني ابتدا و پايان هفته ها در  ميانگين دادهي  براي مقايسه †؛  است انحراف معيار±  ميانگين صورته ها ب داده *

  . در مقايسه با پايهP>۰۵/۰ ‡؛ .شد استفاده  آنواها در سه گروه از آزمون  ميانگين دادهي مقايسه

  

  

  

  بحث

 زرشک ي ي نخستين بار اثر ميوه حاضر براي در مطالعه

ي مقاومت انسولين ها شاخصسياه روي الگوي ليپيدي و 

 هفته مداخله با زرشک ۸ بعد از ،در اين پژوهش. بررسي شد

 ،BMIي در دار معنيسياه فرآوري شده در سرکه، تغيير 

با اين وجود . گليسريد ايجاد نشد غلظت کلسترول تام و تري

 LDL-Cي افزايش و غلظت دار معني به طور HDL-Cغلظت 

 ،که  کاهش يافت در حاليHDL-Cو نسبت کلسترول تام به 

 تأثيرگونه  سرکه سيب هيچي  كننده مصرفدر گروه 

با توجه به عدم . ي بر الگوي ليپيدي مشاهده نشددار معني

 سيب بر الگوي ليپيدي و با در نظر گرفتن عدم ي  سركهتأثير

گذار در تأثير يك عامل عنوانبه  ي بدن ي توده نمايهتغيير 

زرشك سياه ي  كننده مصرفتغيير الگوي ليپيدي در گروه 

 آمده در اين مطالعه به دست هاي يافته ،فرآوري شده

 زرشک سياه بر تغيير ي  خالص ميوهتأثير ي دهنده نشان

 حاضر تنها ي مطالعه.  مطالعه استموردالگوي ليپيدي افراد 

 زرشك ي ميوهاثر ه به بررسي  مدل انساني است كدرمطالعه 

 حيواني و هاي مطالعهسياه بر الگوي ليپيدي پرداخته است و 

بنابراين،  است شدهانساني ديگري در اين زمينه انجام ن

 عمل زرشك سياه فرآوري شده بر الگوي ليپيدي سازوكار

فنولي  با اين وجود با توجه به تركيبات پلي. نامعلوم است

 تغييرات مشاهده شده قابل حتماالًموجود در زرشك سياه ا

اند  انساني و حيواني نشان دادههاي  مطالعهتوجيه باشد زيرا 

فنولي در بهبود الگوي ليپيدي خون نقش  که ترکيبات پلي

 کپسول حاوي ۱۵ و همکاراني ناكاساكو در مطالعه. دارند
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 همكارانو دكتر مهرانگيز ابراهيمي ممقاني   اثر زرشك سياه بر سندرم متابوليك ۴۵

 

  

 هفته غلظت کلسترول تام و ۱۲هاي سيب به مدت  فنول پلي

LDL-Cدر . ي کاهش داددار معني به طورراد سالم  را در اف

 نيز ۱۷ و همکاراننايسيدس و ۱۶ و همکاراني داوالوس مطالعه

 در LDL-Cمصرف ترکيبات فنولي باعث کاهش غلظت 

  مصرف۱۸ و همکاراني روئل در مطالعه. هاي انساني شد مدل

 كه غني از فالونوئيدها cranberryآب ليتر  ميلي ۲۵۰ي  روزانه

ي دار معني به طور را HDL-C هفته غلظت ۴از است بعد 

 گليسريد تريو %) ۴۸ (Apo A-Iو غلظت %) ۶/۸(افزايش 

 نيز مصرف ۱۹ و همکاراني بابا در مطالعه.  دادرا تغيير%) ۱۶(

فنولي شامل  پودر كوكا كه غني از تركيبات پليگرم  ۱۶

 هفته زمان ۱۲ در مدت است،كاتچين و پروآنتوسيانيدين 

كاهش و % ۱۳ شاهد را نسبت به گروه LDL-Cون اكسيداسي

 انجام هاي مطالعهساير . افزايش داد% ۲۴ را HDL-Cغلظت 

 سودمند تأثيرترکيبات پلي فنولي نيز حاکي از ي  شده درباره

 و کاهش غلظت HDL-Cترکيبات فنولي در افزايش غلظت 

اين هاي  يافته ۲۰-۲۵. هستندگليسريد تريکلسترول تام و 

 حاضر در مورد افزايش غلظت ي  مطالعهي  با نتيجهاه مطالعه

HDL-Cعملكرد سازوكاربا اين حال .  همخواني دارد 

 ناشناخته مانده HDL-Cفنولي در افزايش غلظت  تركيبات پلي

به علت افزايش اثر آن  اين احتمال وجود دارد كه البته ۱۹است

 با ۱-آنزيم پارااكسوناز.  باشد۱-فعاليت آنزيم پارااكسوناز

  ارتباط داشته و غالبا توسط كبد ترشحHDL-Cسطح سرم 

اند كه تركيبات فنولي  نشان داده ۲۳ و همکاران گوئداد.شود مي

 mRNA كورستين باعث افزايش فعاليت و سطح مانند

كه اين آنزيم از  جا از آن. گردد  ميپارااكسوناز در انسان

 دارد  اين احتمال وجود،كند  مي جلوگيريHDLاكسيداسيون 

 تركيبات فنولي موجب ي وسيلهه كه افزايش سطح آن ب

 هاي مطالعهاين  عالوه بر. شود سرم HDLافزايش غلظت 

اي  اند که تركيبات فنولي با مهار جذب روده ديگري نشان داده

 ردوكتاز CoAكلسترول و آنزيم هيدركسي متيل گلوتاريل 

)HMG-CoAباعث كاهش غلظت كلسترول پالسما ) ردوكتاز 

 ۴۸Apoتوانند سطح   مي تركيبات فنوليچنين، هم ۲۰.شوند مي

Bاز اين طريق باعث تنظيم كاهشي توليد ۲۴- ۲۵، را كاهش داده 

 و كاهش ۲۴ي رودهها سلولهاي آتروژنيك از  شيلوميكرون

بعد از ها  ي آن ها و باقيمانده پالسمايي سطح شيلوميكرون

 گليسريد تري سطح مدنين آي و در نتيجه موجب پا۲۵غذا

  .شوند  ميپالسما

مصرف ۲۶ و همكاراني اُلزانكي  در مطالعه،با اين وجود

 را گليسريد تري غلظت كلسترول تام و Curcuminفنول  پلي

هاي   هفته تغيير نداد كه در توافق با يافته۴ بعد از ها موشدر 

 تأثيراين احتمال وجود دارد كه عدم . مطالعه حاضر است

 در زرشك سياه بر کلسترول تام و تركيبات فنولي موجود

 حاضر به دليل متفاوت بودن ي  سرم در مطالعهگليسريد تري

نوع تركيبات فنولي زرشك سياه با تركيبات فنولي مورد 

بررسي يا مقدار ناكافي اين تركيبات در دوز زرشك سياه 

  . موافق باشدهاي مطالعهمصرفي در مطالعه حاضر نسبت به 

رشك سياه فرآوري شده و  ز، حاضري در مطالعه

تغييري در غلظت گلوكز ناشتا سرم بعد از هيچ  سيب ي سركه

كه سطح انسولين  در صورتيبه وجود نيامد  هفته مداخله ۸

به بررسي مورد پالسما و مقاومت انسولين در هر سه گروه 

 افزايش يافت ابتداي مطالعهي نسبت به دار معني طور

)۰۵/۰<P (اه فرآوري شده و که فقدان اثر زرشک سي

 ي مطالعه. دهد  مي را نشانها شاخصبر اين را  سيب ي سرکه

 زرشک سياه بر ي در مورد اثر ميوهمطالعه حاضر تنها 

نادر بودن بنابراين انسولين است به ي مقاومت ها شاخص

 زرشک اثر سازوكار دليل نامعلوم بودن ييها مطالعهچنين 

 انجام هاي مطالعه.  استسياه بر سطح گلوکز و انسولين خون

فنولي بر سطح گلوکز   ترکيبات پليتأثير ي  در زمينهشده

 ها مطالعه. به دست داده است متناقض هاي يافتهخون نيز 

ها روي سطح گلوكز متفاوت  فنول  پليتأثيراند كه  نشان داده

 فالونوئيدهاي آگليکوني جذب گلوکز از طريق انتشار ۲۷.است

 جذب از طريق انتقال ،ي گليکوزيديشده و فالونوئيدها تسهيل

 نظيرها  فنول اين، برخي پلي  عالوه بر۲۸کنند  ميفعال را مهار

 انسولين ي واسطهه  گلوكز ببر برداشتكاتچين و اسيدگاليك 

گاالت   ميريستين و كاتچين، كورستينحالي كه، در اثر ندارند

 ۲۹.كنند  ميصورت وابسته به دوز برداشت گلوكز را مهاره ب

فيبر گرم  ۵-۱۰ مصرف ۳۰ و همکاراني گروئندل ر مطالعهد

 ۶۴% و ۴۷%ها غلظت گلوکز را در افراد سالم  فنول غني از پلي

 مصرف ۷ و همكاراني كاماالكانان در مطالعه. افزايش داد

 سطح گلوكز ناشتا و دار معني باعث كاهش Rutinفنول  پلي

ديابتي شد ي ها موش روز در ۴۵هموگلوبين گليكوزيله بعد از 

در . نداشتچنين اثري طبيعي ي ها موش در حالي كهدر 

 ـ۳ ـفنول اپيگالوكاتچين  پلي۳۱ و همكاراني كوياما مطالعه

 فسفوانول ،هاي گلوكونئوژنز  آنزيمmRNAگاالت، سطح 

در كبد موش را  فسفات -۶پيروات كربوكسيالز و گلوكز 

ها غلظت  كاهش داد و از طريق تنظيم كاهشي بيان اين آنزيم

 Cinnamon ي هاي عصاره فنول پلي. گلوكز خون را كاهش داد

ه  متابوليسم گلوكز ب۳۲ و همكاراني آندرسون نيز در مطالعه
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 ۴۶ ايران متابوليسم و ريز درون غدد ي مجله ۱۳۸۸ارديبهشت ، ۱ ي شماره, يازدهمي  دوره

 

  

 برابر افزايش دادند که برخالف ۲۰ انسولين را ي واسطه

در .  حاضر بودندي  آمده در مطالعهبه دست ي نتيجه

هاي  فنول ي پلي  عصاره۳۳ و همكاراني اَل ـ وادي مطالعه

Corbieres غلظت گلوكز را ر يك ساعت بعد از درمان كاهش 

 گلوكز كاهش نيافت نشد،داد اما در روزي كه درمان انجام 

. كند  ميييدأ حاضر را تي  آمده در مطالعهبه دست ي كه نتيجه

علت نوع ه  زرشك سياه بر گلوكز ممكن است بتأثيرعدم 

  . سياه باشد زرشكي تركيبات فنولي موجود در ميوه

 حاضر نشان داد که زرشک سياه ي مطالعههاي  يافته

-HDL و نسبت کلسترول تام به LDL-Cفرآوري شده غلظت 

C را کاهش و غلظت HDL-C۲  را در بيماران ديابتي نوع 

 ، غلظت کلسترول تام،BMI بردهد، اما اثري   ميافزايش

با .  نداردHOMA انسولين و شاخص ، گلوكزگليسريد، تري

گيري در مورد اثر  بيشتري براي نتيجههاي  مطالعه ،اين حال

به ي مقاومت ها شاخصزرشک سياه بر الگوي ليپيدي و 

   .انسولين مورد نياز است

به دليل  از مرکز تحقيقات علوم تغذيه نگارندگان: يسپاسگزار

 ،كننده در اين مطالعه  بيماران شركتي همه ،اين طرحاز حمايت مالي 

 غدد و متابوليسم بيمارستان سينا كه در اين رمانگاهدو كاركنان 

  .دننماي  مي تشكر و قدرداني،مطالعه نهايت همكاري را داشتند
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Abstract 
Introduction: Metabolic syndrome is complex of metabolic disorders that correlates with 

cardiovascular disease. This study aimed at investigating the effect of processed Berberis vulgaris 
(B.vulgaris) on some metabolic syndrome components. Materials and Methods: Participants, type2 
diabetics, were recruited in a randomized controlled clinical trial (n = 57) and randomly assigned 
into three groups: 1) processed B.vulgaris (n =19), 2) apple vinegar group (n =19) and 3) control 
group (n =19). Height, weight, serum total cholesterol, HDL-, LDL-cholesterol, triglycerides, 
glucose and insulin concentrations were measured at baseline and at the end of the 8th week and 
BMI, total/HDL-cholesterol ratio and insulin resistance were estimated. Results: Processed 
B.vulgaris group showed no significant effects on BMI, total cholesterol, triglycerides and glucose 
concentrations, whereas LDL-cholesterol concentration (22.48±35.44mg/dl) and total/HDL-
cholesterol ratio (2.56±4.87) significantly decreased and HDL-cholesterol concentration 
(12.33±20.58mg/dl) increased (P<0.05). No significant effect on lipid profiles was found in the apple 
vinegar group. Increased insulin concentration and insulin resistance was observed in all of these 
groups (P<0.001), independent of processed B.vulgaris and apple vinegar effects. Conclusion: 
Findings of the present study showed the beneficial effects of processed B.vulgaris on certain 
atherosclerosis risk factors.  

 

Keywords: Berberis vulgaris, Apple vinegar, LDL-C, HDL-C, Triglycerides, Glucose, Insulin 
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

em
.s

bm
u.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-709-fa.html
http://www.tcpdf.org

