
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 

بر عملکرد سیستولیک بطن چپ در افراد    گیلتاز  اثرات روغن سبوس برنج 

 و بیماری دیابت  مبتال به بیماری عروق کرونر 

 )بیمارستان حشمت ,استان گیالن , شهر رشت( 

 

 

 چاپ شده در مجله:

food-function 

country:United kingdom 

 

 با همکاری:

 غذایی هادی گیلتازشرکت صنایع 

 

 

 

 



 بطن چپ ، عوامل خطر  کیستولیاثرات روغن سبوس برنج بر عملکرد س

 عروق  یماریدر مردان مبتال به ب یالتهاب ی و واسطه ها یقلب سمیمتابول

 ی تصادف  ینیبال ییکارآزما کی: کرونر

 

 هدف/سابقه

 بیماران درمان در رایج  درمان و برنج  سبوس روغن مصرف اثرات بررسی هدف با مطالعه این 

 با برنج  سبوس عصاره  اثرات مطالعه این در .است شده  انجام کرونری عروق بیماری به مبتال

 و وعروقی قلبی خطر عوامل ، (LVEF) چپ بطن جهشی کسر بر متداول پزشکی هایدرمان

 .است شده  بررسی کرونر عروق  بیماری به مبتال مردان در التهابی میانجیرهای

 

  روش/موضوع

 سنی میانگین با)کرونر  عروق بیماری به مبتال مرد ۴۰ شده،  تصادفی بالینی کارازمایی این در

 روغن یا( مداخله گروه ) روز در گرم ۳۰ کننده  دریافت گروه  دو به تصادفی طوربه  (سال ۷۶/۵۵

 اولین در .شدند تقسیم هفته هشت مدت به استاندارد غذایی رژیم و (کنترل گروه ) افتابگردان

 و LVEF سطوح  .شد اوری جمع خون نمونه و انتروپومتری و دموگرافیک اطالعات بازدید، 

 .شدند بررسی TNF-α و hs-CRP اوریک،  اسید گلوکز،  لیپیدی،  پروفایل سرم غلظت

 نتایج

  

 انالیز .(کنترل  گروه   در  نفر  ۱۹  و  مداخله  گروه  در  نفر  ۱۸)  رساندند  پایان  به  را  مطالعه  نفر  ۳۷  تعداد

)روغن   RBO  که داد  نشان شد،  تنظیم بدن توده  نمایه و سن پایه،  مقادیر برای که کوواریانس

 دسی بر گرممیلی ۱۲۵/ ۰۱( گلیسرید تری ، (درصد ۳۴ /۵۱) LVEF داریمعنی  بهبود سبوس برنج(

  و  (لیتر دسی بر گرممیلی  ۱۲۳/ ۰۱) تام کلسترول ، )لیتر دسی بر گرممیلی ۱۱۰/ ۴( خون قند ، )لیتر

 ، )درصد ۵/ ۵۶ دارد افتابگردان  روغن به نسبت ) لیتر دسی بر گرممیلی ۵۶/ ۸۸( کم لیپوپروتئین

mg/dl ۹۳ /۱۵۵ ، (mg/dl ۹۴ /۱۲۸) ، (mg/dl ۹۳ /۱۶۳)و (mg/dl ۷۹ /۸۳ )۸ دوره  یک از پس 

  سطح  RBO کنندگان مصرف که داد نشان ازمایش نتایج  همچنین .(P-value) شد انجام ایهفته 

  طور به  hs-CRP (mg/L ۱۱ /۲) و mg/dl ۶۰ /۴( ، TNF-α ng/L ۹۹ /۶)( اسید اوریک سرمی



 تغییرات  .(P<۰/ ۰۵) باشدمی کمتر (ng/L ۴۷ /۱۵) ، (ng/L ۹۲ /۵) کنترل گروه  از داریمعنی 

 .نشد مشاهده  مطالعه طی سرمی HDL  سطوح  و خون فشار وزن،   هایشاخص  در داریمعنی 

 

 نتیجه

  

مؤثر در   ییردارو ی روش غ کی تواندیاستاندارد م میرژ کیدر  RBOگرم  ۳۰مصرف روزانه 

باشد . با   یعروق کرونر یماری در ب یالتهاب تی و وضع یقلب  یکی ، عوامل خطر متابول LVEFبهبود

 ردیانجام گ راتییجهت روشنتر شدن روند تغ یات  یازمونها شودیم هیحال،توص نیا

  :کلیدی های  واژه

 .اوریزانول التهاب،  کرونر،  عروق بیماری اترواسکلروز،  برنج،  سبوس روغن

 

 مقدمه 

 و است شده  شناخته عروق دیواره  در لیپید دارای ضایعات رشد طریق  از اترواسکلروزیس

 ازاد را التهابی پیش هایسایتوکاین  که اندشده  جذب اترومتینی پالک به ماکروفاژها و مونوسیت

 نوع دو هر ان در که است عروق دیواره  مزمن التهابی فرایندهای از یکی شرایط این .کندمی

 قلبی هایحمله  خانوادگی سوابق به توجه با .هستند دخیل تطبیقی و ذاتی  جمله از ایمنی پاسخ 

 امکان که شوندمی شناخته اترواسکلروز خطر  عوامل عنوان به جنس و باال سن هنگام،  زود

 زنان از بیشتر برابر دو حداقل اترواسکلروزیس خطر عوامل طرفی از .۲ ، ۱ ندارد وجود انها اصالح

 خون،  قند گلیسرید،  هایپرتری هیپرکلسترولمی،  شامل شونده  اصالح خطر فاکتورهای .است

 باشندمی  نیز (CVDs) عروقی قلبی اختالالت به التهابی پیش میر و مرگ  و  خون فشار افزایش

 .است ۸-۴ اصالح یا درمان قابل

 دارند وجود ضدلیپید داروهای و غذایی رژیم تغییر با ارتباط در متعددی درمانی روشهای اگرچه

 مرگ مسوول هم هنوز اترواسکلروز اما اندشده  ساخته متابولیک اختالالت این با  مبارزه  برای که

 ضد خواص با طبیعی دارویی ترکیبات شناسایی رو این از .است جهان در ساله هر شدید میر و

 ۱۱ و ۵ روزهای در اترواسکلروتیک کشت فرایندهای بار کاهش در اکسیدانیانتی  و التهابی

 قلبی هایبیماری  عوامل کلیدی نقش به توجه با ایتغذیه  مداخالت چنین، هم  .است سودمند

 معرفی رو،  این از .است اول گزینه عروقی قلبی هایبیماری  خطر عوامل بهبود در عروقی



 کاهش و هااکسیدان انتی  ال، ایده  چرب اسیدهای الگوی اجزای با سالم گیاهی هایچربی 

 پیشرفت کاهش یا  و پیشگیری برای روزانه،  غذایی عادات در کلسترول با فیتوشیمیایی

 .است  سودمند ۱۳ و ۱۲ در عروقی قلبی هایبیماری 

 فرزکاری فرایند از حاصل برنج،  سبوس روغن عروقی قلبی سیستم سالمتی مزایای راستا،  این در

 ۱۴ و ۱۳ اخیر دهه دو در ویژه  به .است شده  تهیه برنج  خارجی سبوس الیه از که است برنج 

 به ویتنام و کره تایلند،  تایوان،  چین،  هند،  ژاپن،  جمله از اسیایی کشورهای از بسیاری توجه

 اگاهی افزایش و RBO تولید ارتقای  راه  در  او بی ار تولیدکنندگان ترینعمده  تولید عنوان

 RBO .مصرف اندگرفته  قرار ان سطح  افزایش منظور به «قلب روغن» این پذیرش و اجتماعی

 می ظهور محبوب خوراکی روغن عنوان به کشورها  این در قلب با سازگار روغن یک عنوان به

 .باشد می استفاده  مورد ۱۳ تا ۱۲ میزان به سطحی و عمیق کردن سرخ مورد در بویژه  که کند

 اسیدهای درصد ۴۳ غیراشباع،  چند چرب اسیدهای شامل RBO درصد ۳۵ حدود نمونه،  طور به

 اسیدهای اصلی انواع .باشدمی  (SFA) اشباع چرب اسیدهای درصد ۲۲ و غیراشباع تک چرب

 اسید و (درصد ۴/۳۴) لینولئیک اسید ، (درصد  ۴/۳۸) اولئیک اسید شامل غیراشباع چرب

 اسیدهای (درصد ۹/۲) استئاریک و (درصد ۵/۲۱) پالمیتیک اسید و  (درصد ۲/۲) لینولنیک

 دریافت مورد در موجود هایتوصیه  برخی که این با .بودند RBO ۱۲ ، ۱۳ اصلی اشباع چرب

 و ماهی و سبزیجات منابع از PUFA ۳ است  ۱۲-امگا-امگا مصرف افزایش از حاکی چربی

 برابر در جان حفظ مهم کارهایراه  جمله از کلسترول و اشباع و ترانس هایچربی  محدودیت

 پروفایل  رغمعلی  .هستند ۱۵ میر و مرگ کرونر،  عروق بیماری ویژه به عروقی،  قلبی هایبیماری 

 خاطر به نیز دیگری متعدد مزایای دیگر،  سالم  هایروغن  با RBO مشابه چرب اسیدهای

 دلیل به اکسایشی پایداری ، MUFA ترکیبات باالی مقادیر .شودمی ارائه ان کلیدی ترکیبات

 روغن  این تواندمی ان از ناشی التهابی ضد پتانسیل ناپذیروصابونی کسر باالی سطوح بودن دارا

 معرفی ۱۷ و ۱۶ ، ۱۴ تا ۱۲ عملکرد با فراسودمند غذاهای از عالی نمونه یک عنوان به را گیاهی

 کاهش که است شده  داده  نشان تجربی  هایازمایش  انجام از  پیش که این  به توجه با .کند

 که است شده  پیشنهاد است،  کامل سبوس به  نسبت کمتری مقدار دارای برنج  سبوس کلسترول

 از بعضی .RBO ۱۲-۱۴ است شده  پیشنهاد مفید تاثیر این برای RBO صابونی ترکیبات

 در ویژه  به پالسما لیپیدی  پروفایل  بهبود  در احتماال  RBO در شده  ثبت انسانی هایکارازمایی 

 عروقی قلبی مختلف شرایط در RBO اثرات مطالعه وجود،  این با .باشدمی  موثر دیابتی بیماران

 بطن سیستولیک عملکرد بر RBO درمانی اثرات امروز به تا .باشد می سال ۱۸ تا ۱۲ حدود ان



 .است نشده  بررسی قبلی تحقیقات در التهابی عوامل و CVD خطر فاکتورهای نشانگرهای چپ، 

 و ان فعال زیست ترکیبات با RBO مصرف که رسیدیم  نتیجه این به مطالعه،  این در لذا، 

 این از هدف .باشد موثر ، CAD بیماری پیشرفت بردن بین از در تواندمی  سالم چرب اسیدهای

 .باشدمی کرونر عروق بیماری به مبتال  بیماران بر RBO مصرف تاثیر بررسی مطالعه

 

 ها روش و  موضوعات/مواد

 

 موضوع 

 

 از که است کرونری عروق بیماری به مبتال بیمار ۴۰ شامل شده  تصادفی بالینی کارازمایی این

 تا (GEM) گیالن پزشکی علوم دانشگاه  حشمت،  بیمارستان عروق و  قلب پزشکی مرکز

 تا ۳۰ باالی افراد :بود  شده  تعریف وسیله بدین ورود های معیار .شدند انتخاب ۲۰۲۰ سپتامبر

 بر کیلوگرم ۳۵ از کمتر (BMI) بدن توده  شاخص و کرونری عروق بیماری تشخیص سال،  ۷۰

 ماه  ۶ در کرونر حاد سندروم :بود صورت این  به افراد حذف شرایط .بودند (BMI) مربع متر

 کلیه،  های نارسایی قبلی،  عروق ترومبوامبولی یا جراحی سابقه نوع هر با مطالعه شروع از قبل

 های بیماری و ها بدخیمی ویروسی،  فعال عفونت پذیرش،  هنگام به قلبی  شوک ، ۱ نوع دیابت

 در اکسیدان انتی عوامل  و ۳-امگا فیبر،  معدنی،  مواد  ها،  ویتامین مکمل مصرف با همراه  ایمنی، 

 درمان یا درمان پروتکل در تغییر گونه هر مخدر،  مواد یا الکل مصرف مطالعه،  از قبل گذشته ماه 

 .دالیل داروها سایر یا روغن  طعم از نارضایتی دلیل به مطالعات این  ادامه به  تمایل عدم و دارویی

 بیمار،  قلب متخصص توسط اولیه معاینه از پس  .شد اغاز  انژیوپالستی  از پس روز ۳ طی محاکمه

 کرونری عروق بیماری به مبتال بیماران . شدند حذف داری، نگه خاص معیارهای علت به نفر ۱۰

 مبتال بیماران تا شدند داده  انتقال بلوک ۴ به ۱ به ۱ نسبت در تصادفی هایبلوک  از استفاده  با

 برنامه فهرست روی از نرم محیط در تصادفی هایبلوک  از استفاده  با کرونر عروق بیماری به

"http://www.randomization.com"  کدهای مطالعه،  شروع زمان از . کنند دریافت A 

(RBO) و B (افتابگردان روغن) مسئول محققین از  یکی توسط شده  تهیه روغن هایقوطی  برای 

 مدت طی .شد انجام قطعه شدن تصادفی .گردید تعیین بیماران به روغن هایقوطی  تحویل

 افراد این .شدند حذف مطالعه از (شاهد گروه  در نفر ۱ و مداخله گروه  در نفر ۲) نفر ۳ بررسی، 

 در .شدند حذف مطالعه از کنترل گروه  در نفر ۱ و (نفر ۱) روغن از یکسان استفاده  بدون نفر،  ۱



 مطالعه این .رساندند پایان به را پژوهش شاهد گروه  در مرد ۱۹ و مداخله گروه  در مرد ۱۸ نهایت

 =پژوهش کد) تعمیم عروقی، قلبی  هایبیماری تحقیقات مرکز پشتیبانی با مالی نظر از

 مطالعه این .شد انجام  هلسینکی راهنمای حکم  اساس بر محاکمه این .شد انجام (97111302

 شده  نام ثبت و (AGS=IR.GES.REC.REC.۱۳۹۷.۴۸۵) شرکت این اخالق کمیته توسط

-2019 :ثبت تاریخ  ، IRCT: IRCT20190313043045N۱) بالینی  کارازمایی  ثبت سامانه در

 افراد تمام از :https://en.irct.ir/trial/38346 .(وب نشانی شده،  ثبت گذشته ، 27-04

 اخالقی لحاظ  دلیل  به .بود شده  اخذ نامهرضایت  و کتبی  رضایتمندی  مطالعه  در کننده شرکت 

 خواستند، می  که زمان هر  افراد این گذشته،  این از  .دادند ادامه خود معمول درمان به بیماران همه

 .کنند ترک را مطالعه توانستندمی

 

 مداخله
 

 کنندگان شرکت تمام با بود شده  ثبت اطالعاتی گروه  یک که ما تیم محقق یک دیدار،  اولین در

 ۲۴ هایپرسشنامه از بیمار،  معمول  غذایی رژیم  از اطالعات اوریجمع منظور به .کرد مصاحبه

 طور به غذایی رژیم بیمار،  غذایی ترجیحات و عادات به توجه با چنین، هم .شد استفاده  ساعته

 غذایی رژیم ها، مغذی درشت و انرژی نیازهای محاسبه از پس .شد گرفته نظر در او برای ایویژه 

 . شد تجویز متحد ملل سازمان برنامه براساس بیماران همه برای استاندارد و سالم

 غذایی رژیم از درصد ۲۰ تا ۱۸ حدود .۲۰۱۰ سال در امریکا کشاورزی وزارت  غذایی رهنمودهای

 از هدف .باشدمی هاکربوهیدرات  درصد ۵۲ تا ۵۰ و چربی درصد ۳۰ پروتئین،  شامل  شده  تجویز

 ترجیحات و معمول غذایی  هایدریافت  اساس بر  شده  ثبت غذایی  هایرژیم  بررسی مطالعه،  این 

 عنوانبه .بروند پیش ترسالمت  و حد از بیش انرژی دریافت سمت به تا بود تغییراتی با انها

 عالوه به افتابگردان روغن  روز در گرم ۳۰ شاهد گروه  بیماران به تخمینی،  چربی نیاز از بخشی

 ۳۰ استاندارد،  غذایی هایرژیم  بر عالوه  مداخله هایگروه  در .شد داده  استاندارد غذایی رژیم

 توسط که مصرفی داروهای و معمول درمانیرژیم  با استاندارد غذایی رژیم  عالوه  به روز در گرم

 شاهد و مورد های گروه  در داروها این مجموع در .کردند مصرف شود، می انجام شناسانقلب

 اسید ترکیبات .شد تولید استان گیالن و شرکت گیلتاز در RBO . شدند تجویز یکسان فرکانس

 = C۱۶:۰ درصد،  SFA (C۱۴:۰ = ۰/۴ از درصد ۱۷/۸۲ :باشد می زیر  شرح به RBO چرب

 MUFA (C۱۶:۱ = ۰.۳ از  درصد ۹/۴۸ درصد؛ C۲۰: ۰=۰.۷ درصد،  C۱۸:۰ = ۱/۶ درصد،  ۱۲/۱۵

https://en.irct.ir/trial/38346


 PUFA درصد ۵۳/۳۲ درصد؛ C۲۰:۱ = ۰.۶ و درصد ۴۸ = (اولئیک اسید) C۱۸:۱ درصد، 

(C۱۸:۲ (اسید  لینولئیک) درصد،  ۳۳/۳۰ میزان به C۱۸:۳ (اسید لینولنیک) = بود درصد ۲/۲. 

 معمول طور به که است  منطقه در موجود تجاری هایروغن  از یکی عنوان به افتابگردان روغن

 بیماران به و خریداری (ایران رشت، ) داخلی بازار از .شودمی مصرف منطقه مردم عموم توسط

 درصد ۱۵ تا ۱۲ هایروغن  از افتابگردان هایروغن  نوع این .شد داده  تحویل کنترل هایگروه 

SFA ، ۱۴ درصد ۴۳ تا MUFA درصد ۴۴-۷۵ و PUFA است شده  تشکیل. 

 

 نتیجه  و هاداده  اوریجمع  هایروش 

 

 یک در دارو مصرف و پزشکی سابقه به مربوط اقتصادی اجتماعی و دموگرافیک  اطالعات کلیه

 مطالعه،  پایان و ورود حین در .گردید اوری جمع  مطالعه  محققین توسط  رو در رو مصاحبه

 مقیاس و استاندارد هایشاخص  از استفاده  با بدن وزن .شد اوری جمع انتروپومتری اطالعات

 به BMI سپس،  .شد ارزیابی ان cm تریننزدیک  با و cm ۰.۱ تریننزدیک  به ۷۵۵ پزشکی

 افراد همه از مداخله از پس و مطالعه شروع در .شد محاسبه بود،  (m۲) قد که (kg) وزن عنوان

 انعقاد از جلوگیری جهت هانمونه  این .شد گرفته خون نمونه لیترمیلی  ۱۰ حدود ناشتا حالت در

 نگهداری دوره  انتهای تا استریل هایلوله  در و شده  ذخیره  سدیم سیترات با استریل هایلوله  در

 (TC) تام کلسترول غلظت .شد انجام شده  تایید  بالینی ازمایشگاه  یک در هاتحلیل کلیه .شدند

 کلسترول و  استرازکلسترول  از استفاده  با انزیمی  روش از استفاده  با (FBS) ناشتا خون قند و

 اچیHta) االتماشین و تجاری هایکیت از  استفاده  با ترتیب به اکسیداز گلوکز و اکسیداز

۹۱۷/Impus ۶۴۰) گلیسرید تری میزان همچنین .شد گیریاندازه  تولید،  دستی روش به (TG) 

 اچیHita) سازماشین  تست  و تجاری  هایکیت  از  استفاده  با و  روش همان  از استفاده  با

۹۱۷/Ompus ۶۴۰) و (اوریکاز طریق از) اسید اوریک سطح  ارزیابی برای .گردید تعیین 

 (Ompus ۶۴۰/۹۱۷ اچیInta) انزیماتیک روش از ، (HDL) باال دانسیته با اپولیپوپروتئین

 .شد استفاده  فریدوالد فرمول در LDL کلسترول LDL تعیین برای .شد استفاده 

 واکنشگر پروتئین سرمی  سطوح  ، (۹۱۷ شیHitacha) ایمونوتوروبیمتریک روش از  استفاده  با

C باال حساسیت با (hs-CRP) سطح  .شد ارزیابی تولید،  حین در TNF-α سرم هاینمونه  در 

 طبق .شد گیریاندازه  االیزا -(Beast-Biture) تجاری کیت از استفاده  با مطالعه مورد افراد

 .(چین هانگژو،  محدود،  مسئولیت با شرکت ایستبیوپرات،  هانگژو شرکت ساخت دستورالعمل



 .شد گیریاندازه  ELISA میکرو دستگاه  کمکبه نانوگرم ۴۵۰ دمای در هانمونه  اپتیکی چگالی

 در نوترکیب سایتوکاین از استفاده  با شده  تولید استاندارد  منحنی از حاصل  سایتوکاین غلظت

 سطح  مطالعه این در .گردید بیان ng/L صورت به نتایج  .شد تعیین ارزیابی از حاصل محیط

 شده  گیری اندازه  استاندارد های روش از استفاده  با نمونه دیاستولی و سیستول خون فشار

 .شد تعیین چپ بطن جهشی کسر اکوکاردیوگرافی از استفاده  با .است

 

 اماری  های تحلیل و ها نمونه اندازه محاسبه

 

 ۲۰ عنوان به گروه  هر در درصد ۸۰ اماری توان با نمونه حجم ذیل،  در مذکور فرمول به توجه با

 سطح  کاهش موجب لیتردسی در گرممیلی  ۳۰ حداقل یافتن هدف با که شد زده  تخمین نفر

 .بودند ۱۹ (d=۳۰ و α=0.05 ، β=0.20 ، ۵۸/۳۱=S) درصد ۱۵ حذف  نرخ با تام کلسترول

 .پی .اس) ، ۲۴ نسخه) اجتماعی علوم اماری بسته » افزارنرم  از استفاده  با هاداده  تحلیل و تجزیه

 در متغیرها تمامی برای توصیفی هایداده  .شد انجام (امریکا متحده  ایاالت) ، (شیکاگو) ، (.اس

 هافرکانس (درصد) و (معیار انحراف معیار،  انحراف) ترتیب به ایطبقه  و کمی متغیرهای حالت

 و مستقل t ازمون از ازمایش،  مورد و شاهد های نمونه از گروه  دو مقایسه برای .شدند تولید

 با اصالح از بعد و قبل  گروهی درون تغییرات .شد استفاده  کنترل و پیوسته نتایج  مقایسه برای

 لیپوپروتئین هایشاخص بر مداخله اثرات تحلیل برای .شدند مقایسه زوجی t ازمون از استفاده 

 روغن مصرف  از پس عروقی -قلبی عملکرد با مرتبط سرمی هایشاخص  و باال چگالی با

 شد،  تنظیم بدن توده  شاخص  و سن پایه،  مقادیر برای که کوواریانس تحلیل و تجزیه افتابگردان، 

 سطح  .شد گزارش (درصد ۹۵) اطمینان فاصله درصد ۹۵ و شده  تعدیل میانگین .گرفت انجام

 =P-value با مطالعه مورد گروه  داخل و گروهی بین هایتفاوت  و هاتفاوت اماری اهمیت ازمون

 .شد تعریف ۰.۰۵

 

 نتایج

 

 .شد بررسی ۱ جدول در کنترل گروه  و مداخله گروه  بیماران بالینی و  دموگرافیک خصوصیات

 میانگین .بود سال ۷۶/۵۵ انها سنی میانگین که بودند کرونری عروق بیماری به مبتال بیماران

(SD) سن،  نظر از مطالعه مورد هایگروه  .بود ۸۶/۲۹ ± ۸۵/۴ مطالعه مورد افراد بدن توده  نمایه 



 هایبیماری  و دیابت هایبیماری سابقه سکونت،  محل شغل،  تحصیالت،  سطح  بدن،  توده  نمایه

 هر در بیماران تمامی برای   .نداشتند داری معنی تفاوت سیگار،  مصرف وضعیت و عروقی،  قلبی

 کپودوگرل ، (استروئیدی غیر التهابی ضد داروهای)اسپرین شامل اصلی داروهای ۵ گروه  دو

 B ) انژیوتانگ کنالپرکان ، (استاتین) الپرتن ، (استاتین ) اتورواستاتین ، (ویکس هایپالکت انتی )

 .شد تجویز ( PEPPEPPI ) پانتوپورازول و ، (

 و تجزیه از را یافته این  ۲ جدولهای .نشد دیده  محاکمه از  بعد بدن وزن در داریمعنی  تغییر

 از بعد و قبل عروقی قلبی عملکرد با مرتبط سرمی پارامترهای و LVOF تغییرات تحلیل

 .اورندمی  دست به کرونر  عروق بیماری به مبتال بیماران در افتابگردان روغن  یا RBO یاریمکمل 

 داریمعنی  تفاوت مداخله از قبل شده  ارزیابی عوامل یا میانگین نظر از مطالعه مورد گروه  دو بین

 با افتابگردان روغن کننده دریافت گروه  در LEVF تغییرات (SD) میانگین .نشد مشاهده 

 .دهدمی نشان را (۲ شکل و ۲ جدول) ترتیب به که بود (۸۴/۸) ۸۹/۸+ و (۱۵/۱۰) ۵۸/۶ میانگین

 از بعد توجه جالب .(>۰۵/۰P) داد نشان گروه  دو هر در LVEF دار معنی افزایش جفتی تی

 پس که داد نشان انکووا،  قوانین  کاربرد با سن و  بدن توده  شاخص اساسی،  قاعده  ارزش کنترل

 شاخص درصد LVEF (۹۵ میزان داریمعنی  طور به RBO گروه  بیماران تمرین،  هفته ۸ از

CI)=۵۱.۳۴ (۴۷.۷۹ درصد ۵۴.۸۹ تا) درصد ۹۵) شده تعدیل  میانگین ) کنترل گروه  از بیشتر 

CI) ۵/۵۶ مقدار درصد؛ ۴۹/۰۱ تا ۱ یافت افزایش (درصد ۴۲/۴۱) درصد p-value ازمون از 

ANCOVA: داخل در دارمعنی  کاهش گلیسمی،  تغییرات و لیپیدی پروفایل تغییر به توجه با 

 و -۸۳/۴۴ ترتیب به (SD) میانگین با) RBO به مبتال بیماران در FBS و TC  ، TG گروه 

 نسبت داریمعنی تغییرات  شاهد، گروه  در شد؛ مشاهده  (۸۴/۲۸) -۵۶/۳۲ و (۷۳/۶۱) -۰۰/۳۸

 میزان که داد نشان هایافته  چنین، هم .نشد مشاهده  (e و c ، ۲ شکل ، ۲ جدول) مطالعه ابتدای به

TC میانگین  از مداخله گروه  در هامخدوش  و (درصد ۹۵ CI) mg/dl ۱۳۸-۶۱/۱۰۷ (۴۰/۱۳۸-

 بود شده  تعدیل ازمون از بعد (CI درصد ۹۵) کنترل گروه  از کمتر داریمعنی  طور به (۶۱/۱۲۳

)۹۳/۱۶۳ (۹۶۶-۱۸/۱۸) ۹۰) mg/dlمقدار ؛ P از ANCOVA <۰.۰۵) (۲ جدول).  ،همچنین 

 و سرم گلیسرید تری سطح  میانگین در را داریمعنی  تفاوت نتوانست مستقل t ازمون نتایج 

FBS با بدن توده  شاخص و سن ابتدایی،  سطوح گرفتن نظر در با بیابد؛ مطالعه پایان از پس 

 در هفته  هشت مدتبه  دارونما مصرف دنبالبه  FBS و گلیسریدتری  سطوح انکووا،  از استفاده 

-۲/۱۱۱۹۲) ۴/۱۱۰ و (۰۵/۱۰۳-۹۷/۱۴۶) نفر ۰۱/۱۲۵(درصد ۹۵) شده  تعدیل میانگین با مداخله گروه 

 گروه  در افتابگردان روغن  مصرف (میانگین) دادند نشان را  داریمعنی  کاهش (گرممیلی  ۲/۱۹



-۵۲/۱۳۷) ۹۴/۱۲۸ و (۲۶/۱۷۷-۵۹/۱۳۴) ۹۳/۱۵۵ برابر (درصد ۹۵) میانگین با (CI) کنترل

 سطوح همچنین،  .)۲ جدول) (ANCOVA <۰.۰۵ از p مقدار ؛(لیتر  دسی در گرممیلی  ۳۶/۱۲۰

LDL یا افتابگردان روغن که کسانی در RBO داد نشان داریمعنی  کاهش بودند کرده  مصرف 

)۰۵/۰P<(. تجویز هفته ۸ از بعد کاهش این میزان حال،  این با RBO )میانگین SD( طور به 

 جدول) (p< ۰.۰۵ مقدار ؛mg/dl (۶۵/۳۵) -۵۳/۲۰ و -۵۹/۳۸ ترتیب به( بود بیشتر داریمعنی 

 LDL سطوح برای شده  تعدیل ANCOVA میزان اینکه توجه جالب نکته .(d .۲ شکل ، ۲

 کننده  مصرف گروه  در (CI درصد ۹۵) شده  تعدیل میانگین که داد نشان  سن و BMI شروع، 

 کننده  دریافت گروه  از کمتر داریمعنی  طور به (۶۹/۸۵-۹۱/۴۳) ۸۸/۵۶ افتابگردان روغن مکمل

 رامنوسوس از p-value مقدار ؛((۱/۷۴-۷۰) ۸۳/۷۹) است (CI درصد ۹۵) افتابگردان روغن

ANCOVA=۰.۰۰۵).  ازمون در HDL سطوح نظر از گروه  دو بین در داریمعنی  تغییرات نیز 

 در داریمعنی کاهش گروهی درون مقایسه چنین، هم .نشد مشاهده  (۲ جدول) ازمون مختلف

 نشان (mg/dl ۳۶/۱) ۰.۹۲- =سرم (SD میانگین) RBO مصرف از ناشی اسید اوریک سطح 

 بیماران در را داریمعنی  کاهش اسید،  اوریک مقدار که داد نشان مطالعه هاییافته  .داد

 دریافت از قبل کننده، دریافت  بیماران به نسبت داریمعنی  صورتبه زیتون روغن کننده دریافت 

 ، ۲ جدول) (P<۰.۰۰۱ مقدار  ؛+mg/dl ۷۲/۰ تغییرات (SD میانگین) دهدمی  نشان پایه،  روغن 

 هایشیرینی  و است شده  تنظیم پایه مقادیر برای که ANCOVA میزان همچنین،  .(، f.۲ شکل

 اوریک میزان که دهدمی  نشان هایافته  این .دهندمی  نشان را مشابهی نتایج  باال در شده  ذکر

 ۶۰/۴ با برابر (CI شاخص درصد ۹۵ میانگین با) RBO کننده  دریافت بیماران ترپایین  اسید

 افتابگردان روغن با  بیماران با مقایسه در (>۰۱۱/۰p) است؛ لیتر دسی در گرممیلی  (۰۳/۵ تا ۱۷)

 ۲ جدول از P مقدار ؛(لیتر دسی  در گرممیلی ۵/۵-۳۴/۶) شده  تعدیل  میانگین (CI درصد ۹۵)

 مشخص ۲ جدول از که جا ان  از خون،  فشار وضعیت بر تحقیق مداخله اثرات مورد در .(>۰۰۱/۰)

 پی بی دی و مرکزی بانک  سطح  دو  در گروهی هایتفاوت  یافتن به موفق تحقیقات طی در است، 

 نشان را مطالعه طی در سرم التهابی هایشاخص تغییرات تحلیل هاییافته  ، ۳ جدول  .نشدیم

 بیماران در TNF-α سرمی سطوح در داریمعنی  کاهش گروهی بین مقایسه اگرچه .دهدمی

 اما است،  داشته افزایش  (۷۱/۴) -۴۷/۳ -=پایه  حالت از (SD میانگین) داد نشان مداخله گروه 

 شاخص این سطح  در اندکی تغییرات بود،  کرده  دریافت افتابگردان روغن که شاهد گروه  در

 مداخله گروه  دو هر بیماران که حالی در  .(>۰۵/۰ p) (ng/L ۴۸/۴) شد مشاهده  (SD) التهابی

 اساس بر روغن کننده  مصرف افراد در hs-CRP سرمی سطح  در را داریمعنی  کاهش کنترل،  و



 مقدار لیتر؛ در گرم میلی  (۲۰/۶- (۹۸/۹) و (۹۵/۴) ۱۴/۲۰- .دادند نشان (SD) میانگین تغییرات

p <۰.۰۵) (و ۳ شکل b ، ۳ جدول). ازمون در بدن توده  شاخص و سن،  پایه،  سطوح به توجه با 

ANCOVA  ۹۹/۶ شده  تعدیل میانگین که شد مشاهده= TNF-α مصرف افراد با مقایسه در 

 است (۱۸/۱۲-۲۴) ۲۳/۱۵ حدود (CI درصد ۹۵) ازمون هفته ۸ طول در افتابگردان روغن کننده 

۲) ng/Lمقدار ؛ p-value ازمون از ANCOVA سرمی غلظت همچنین،  .است ۰۰۱/۰ با برابر 

hs-CRP مصرف از کمتر داریمعنی طور به مداخله گروه  در RBO ( ۱۱/۲) شده  تعدیل میانگین 

 درصد ۹۵) شده  تعدیل میانگین) کنترل روغن کننده  دریافت افراد به  نسبت (۵۷۰/۳ تا ۶۵)

CI) مقدار =(لیتر در گرممیلی ۵/۳-۰۵) ۴۷/۴ بین که بود P-value ازمون از 

ANCOVA=۰.۰۲۹ (۳ جدول). 

 

 بحث 

 

 (TC ، TG ، LDL) خون چربی هایشاخص  کنترل از پس که دهدمی نشان امده  دست به نتایج 

 و LVEF مقدار داری معنی  طور به کنترل گروه  با مقایسه در RBO گروه  بیماران ، BMI و

 از پس عالوه، به .دهندمی  نشان را (LDL) اتروژنیک چربی هایشاخص از تریپایین  سطوح

 کاهش اوریک اسید و خون قند میزان داریمعنی  طوربه  اسید اوریک زرشک عصاره  مصرف

 روغن کننده  مصرف افراد با مقایسه در RBO به مبتال بیماران که شد مشخص همچنین .یافت

 التهاب کاهش در داریمعنی  طور به hs-CRP و TNF-α سرمی سطوح کاهش با افتابگردان

 بیماران  در RBO فعالیت مزایای از اگاهی که دهدمی  نشان مطالعه این هاییافته .اندشده  تعریف

 عدد ۱۱ روی بر متاانالیز و جلفایی ، ۲۰۱۶ سال در .است باالتر عروقی قلبی هایبیماری  به مبتال

 نتایج  با مقایسه با محققان .داد انجام لیپیدی هایشاخص از عدد ۱۸ روی لیپیدی هایشاخص  از

 تام کلسترول و (ترپایین  دانسیته با لیپوپروتئین غلظت مجموع  در که دادند نشان مطالعه این 

 حال،  این با .یابدمی کاهش داریمعنی  طور به شاهد روغن با مقایسه در RBO مصرف دنبال به

 حدود در و درصد ۹۲/۱۰ تا ۳۸/۲) مطالعه تحت افراد در HDL سطوح افزایش نتایج،  خالف بر

 از پس شاهد،  گروه  با مقایسه در مذکر افراد زیرگروه  در فقط (لیتردسی در گرممیلی  ۶۵/۶

 RBO مصرف با سرم گلیسریدتری  میزان احتماال اینکه وجود با .شد گزارش RBO دریافت

 RTG و TG لیپیدی هایشاخص  بر  RBO دارمعنی  تاثیری متاانالیز نتایج  ولی یابدمی کاهش

 با RCT طراحی با  مطالعه این .داد نشان بود نموده  مصرف قبال که ۲۴-۱۹ و ۱۴ تجربی نتایج  با



 کم غذایی  رژیم یک با RBO .شودمی  توصیه گرم ۳۰ تاثیر مورد در Zvow ale از هفته ۴

 دارمعنی کاهش با مداخله این که داد نشان نتایج  هیپرلیپیدمی به مبتال بیمار ۵۰ در انرژی

 طریق از ایهفته ۸ کارازمایی یک در .دارد ارتباط HDL به TC نسبت و TC ، LDL مقادیر

 بیماران .نداد نشان داریمعنی  تغییر ۲ نوع دیابتی بیماران در HDL ، ۲ نوع دیابتی بیماران

 روغن روز در گرم ۳۰ یا افتابگردان روغن روز در گرم ۳۰ شامل غذایی رژیم یک تصادفی طوربه

 توجه با .یافتند اختصاص (RBO) روز در گرم ۳۰ روزانه مداخله گروه  یا (۱ مداخله گروه ) کانوال

 دو هر اگرچه که داد نشان تحقیق این سرم،  لیپیدی پروفایل روی بر مطالعه این هاییافته به

 کاهش به منجر RBO مصرف  اما باشند، می لیپیدی کاهنده  اثرات دارای RBO و  کانوال روغن 

 روغن یا کانوال به نسبت LDL-C و TC گلیسرید،  تری تری سطوح میانگین  در تری دارمعنی 

 سرم HDL-C غلظت در داری معنی تغییر مطالعه،  این های یافته مشابه .است شده  افتابگردان

 با RBO روز در گرم ۳۰ اثر .همکاران و شکیب توجه جالب .نشد دیده  ازمایش ۲۲ دوره  از پس

 ۲ نوع دیابتی فرد ۴۴ روی بر ماهه ۶ بالینی کارازمایی یک در اتورواستاتین گرم میلی ۴۰ دوز

 دریافت کالری کم غذایی رژیم گروه  دو هر .کردند مقایسه را متوسط هیپرلیپیدمی به مبتال

 است ممکن اتورواستاتین و RBO روش که شد مشخص حاضر،  نتایج  با مطابق حدی تا .کردند

 ، LDL گلیسرید،  تری ، tc تری غلظت .نماید اعمال مشابهی مثبت تاثیر سرم چربی هاینشانه بر

 کاهش گروه  دو هر در داری معنی طور به اسید اوریک سرمی سطح  و HDL به TC نسبت

 و ناشتا خون  قند سطح  کاهش در اتورواستاتین  با مقایسه در RBO مثبت  اثر چنین، هم  .یافت

 افزایش مطالعه،  این در .یافت افزایش کبدی هایانزیم  و گلیکوزیله هموگلوبین غذا،  صرف از پس

 چنین، هم  .گرفت قرار بررسی مورد  ۲۳ در مطالعه ان در RBO مصرف از پس  HDL میانگین

 و لیپیدی هایشاخص بر مختلف اوریزانول-γ تعدیل سطح  با RBO اثرات قبلی RCT در

 LDL غلظت  که شد مشاهده  .شد بررسی هیپرلیپیدمی به مبتال بیماران اکسیدانی انتی وضعیت 

 معنی طور به اوریزانول-ppm ۱۰۰۰ γ و ۸۰۰۰ ,۴۰۰۰ های غلظت با mL-RBO مصرف از بعد سرم

 اکسیدانیانتی  وضعیت بهبود .است بوده  بیشتر مطالعه مورد گروه  دو در و یافته کاهش داری

 اکسیدانیانتی  قدرت میزان افزایش و اکسیژن هایرادیکال  جذب ظرفیت افزایش با سویا عصاره 

 چنین،  هم .شد ارزیابی کنترل عنوان به سویا روغن با مقایسه در RBO مصرف از پس شده  احیا

 اختالف اما نشد،  مشاهده مورد گروه در تام کلسترول غلظت در داری معنی کاهش اگرچه

 این با .نشد مشاهده  ازمون از بعد سرم hs-CRP و TC گلیسرید، تری سطوح نظر از داریمعنی 

 .ماند باقی تغییر بدون سرمی HDL-C سطح  ۱۴ مطالعه طول در مطالعه،  این نتایج  مانند حال، 



 به نیاز و هستند ناشناخته RBO روش با متابولیک خطر عوامل سرکوب دقیق هایمکانیسم

 را شده مشاهده  بهبودهای این تواندمی RBO نانواتیکی محتوای واقع،  در .دارند بیشتر شواهد

 توجه  غیرقابل یمولفه شد، اشاره  قبال که طورهمان  .نماید توجیه مختلف هایمکانیسم  طریق از

RBO هایاسترول  جمله از اکسیدانی انتی خاصیت و کلسترول کاهش هایپولیپیمی،  فعالیت با 

 به اوریزانول-γ .کندمی  تبدیل عملکردی انحصاری  غذای یک به را ان اوریزانول-γ و گیاهی

 اسیب مهار در کلیدی عامل عنوان به میتواند نیز برنج  سبوس ژنیکانتی  اصلی جزء عنوان

 و مصرف از قبل توکوترینول دهنده  تشکیل اجزای  و E ویتامین حفظ و  محصول اکسایشی

 کاهش به همچنین اوریزانول .شود گرفته نظر در ۲۵ ، ۱۸-۱۶ ،۱۳ کردن،  سرخ یا حرارتی هنگام

 ، ۱۸-۱۶ ، ۱۳ کلسترول دفع ارتقا طریق از احتماال پالسما،  (HDL) کلسترول HDLغیر غلظت

۲۵ ، E۶ به مبتال صحرایی هایموش  تجربی مدل روی بر گرفته صورت مطالعات .شد گزارش 

 غلظت به وابسته صورت به RBO از حاصل توکوترینول غنی کسر که داد نشان هیپرلیپیدمی

-متیل هیدروکسی-۳ افزایشی فعالیت کاهش طریق از کار این احتماال که  ایدمی پایین کلسترول

 مشاهده  همچنین .شودمی  کبد در کلسترول شدید کاهش موجب (کواHMG-CO) A لوتاراز گ

 وضعیت بهبود و هالیپوپروتئین  اکسایش و  لیپیدی پراکسیداسیون مهار با TRF که شد

 سطح  تحریک با نیز  توکوترینول و  اوریزانول-γ .است شده  گزارش ۲۷ ، ۱۸ ، ۱۷ هااکسیدان انتی 

 .اند داشته نقش لیپیدی نشانگرهای کاهش در  (CYP۷ A۱) االز هیدروکسی-الفا-۷ کلسترول

 تغییرات تعدیل طریق از کلسترول سرمی سطح  دارینگه  ثابت تنظیم در مهمی نقش انزیم این

 در مؤثری نقش RBO اولئیک اسید همچنین .کندمی ایفا ۱۸ ، ۱۴ صفرا اسیدهای به ان تبدیل

 ان صابونی اجزای و RBO که دیگری  هایمکانیسم  .شد پیشنهاد RBO ۲۳ خون قند کاهش

 فرایند اصالح و خون گلیسیرید هیپرتری و هیپرکلسترولمی هیپرگلیسمی،  کاهش در تواندمی

 لیپوپروتئین گیرنده  بیان بهبود  اسید،  ترشح  کاهش :است شرح بدین باشد مؤثر شرایین تصلب

LDL از غنی هایلیپوپروتئین  تخریب تحریک ان،  متابولیسم و جذب تسهیل و پالسما LPL 

(LPL) ، هایلیپوپروتئین  تخریب  تحریک TG ، حساسیت افزایش انسولینی،  مقاومت کاهش 

 ، ۲۳۵ ، ۱۸-۱۶ ، ۱۳ هیپوفیز هایعصاره  روی بر منفی اثرات خون،  گیریخون  کاهش انسولینی، 

۲۵. ۲۸ ، ۲۹ 

 RBO مصرف از پس TNF-α و hs-CRP سطوح  در داریمعنی کاهش که ما هاییافته همانند

 هایشاخص  و التهاب کاهش با RBO است  داده  نشان  نیز حیوانات در تحقیقات  است،  شده  ایجاد

 به نیز RBO توکوترینول و  اوریزانول γ محتوای راستا،  این در .دارد ارتباط  اکسیداتیو استرس



 و التهابی ضد عوامل ترشح  تحریک و اکسایشی و التهابیپیش فاکتورهای  انتشار منظور

 .شد اعالم ۳۲-۲۹ ، ۱۴ ، ۹ ترتیب به  اکسیدانانتی  هایانزیم 

 مورد گروه  دو هر در hs-CRP سطوح ازمایش،  کامل دوره  طی مطالعه،  این هاییافته  اساس بر

 این با .شد مشاهده  بیشتری کاهش نیز مداخله گروه  در و یافت کاهش داریمعنی  طوربه  مطالعه

 کننده  دریافت گروه  در ولی TNF-α دارمعنی کاهش با RBO کننده دریافت گروه  در حال، 

 این مصرف هفته هشت از پس  .گردید مشاهده  التهابی سیتوکین این افتابگردان  روغن 

 ایهسته فاکتور مسیر بر RBO سوپراسور طریق  از اثر این .یافت افزایش شدت به هاسیتوکین 

 تحریک میانجی ژن چندین که رونویسی عاملی یعنی شود، می  تعریف B (NF-κΒ) p۶۵ کاپا

 این مهار بر عالوه  .کندمی  تنظیم اترواسکلروتیک هایپالک  تشکیل در مهمی نقش با را کننده 

 افزایش جهت نیز RBO عروقی،  اندوتلیال رشد  فاکتورهای مهار و رسانیپیام گرمپیش مسیر

 فعال گیرنده  شد داده  نشان پروتکثب و ۲-استرلول  به شونده  متصل پروتئین  هایمولکول  بیان

 رسانیپیام مسیرهای فعالیت  مهار که زد حدس توانمی  ترتیب این به .(PPARgamma) شده 

 موثر پاتومها این  اثرات کاهش در  RBO توسط التهابی مخالف مسیرهای تحریک و  التهابیپیش 

 برای مستقل خطر عامل یک عنوان به اسید اوریک سطح  افزایش علت همین به .باشدمی

 غیر و عروقی مزمن هایبیماری  به مبتال غیر افراد میان در خصوص به عروقی قلبی هایبیماری 

 ۴ عروقی قلبی هایبیماری  پیشرفت خطر کاهش برای درمانی هدف یک عنوان به ان از دیابتی

 این قلبی حفاظتی اثرات تواند می مطالعه این در RBO مصرف .است گرفته قرار استفاده  مورد

 گرهاینشان با سرم اسید اوریک سطح  بین احتماال موجود شواهد  .نماید تایید بیشتر را  روغن 

 ارتباط ۴ هایپرگالیسمی و هایپرلیپومی ، hs-CRP جمله از اترواسکلروز و سیستمیک التهاب

 در ان جزئی افزایش خالف بر ، RBO تجویز متعاقب اسیداوریک کاهش رو،  این از .دارد وجود

 التهابی ضد اثرات و خون قند کاهش همراه،  چربی کاهش طریق از احتماال هفته،  ۸ از بعد گروه 

RBO که دهدمی نشان  حاضر مطالعه هاییافته  .است شده  داده  توضیح  مطالعه این  در LVEF 

 هایشاخص  مطالعه از بعد  توجه جالب .است یافته بهبود گروه  دو هر در توجهی قابل طوربه

LVAF ، و سن BMI کننده دریافت  بیماران RBO میزان که داد نشان مطالعه این در LVEF 

 روغن کننده  مصرف گروه  از باالتر داریمعنی  طور به افتابگردان روغن کننده  مصرف گروه  در

 بیماران در قلبی هایشاخص  روی بر را RBO اثر ایمطالعه  هیچ  دانیم، می ما که جایی تا .است

 رویکردهای ای، تغذیه مداخالت بین در اما .است نکرده  بررسی کرونری عروق بیماری به مبتال

 ، D ویتامین ، Q۱۰ کوانزیم جمله از دارو زیادی  تعداد و خون،  پرفشاری توقف برای غذایی



 عملکرد بر مطلوبی اثرات تا اندشده  وارد سنتزها به ۳-امگا چرب اسیدهای  و هاپروبیوتیک 

 مبتال افراد در التهابیپیش  وضعیت مقابل در محافظت  طریق از خصوص به چپ بطن سیستولیک

 معناداری اثر مطالعه،  این طی در خون،  فشار تغییرات به توجه با .باشند داشته قلبی نارسایی به

 و پاکستان دولتی بانک روی بر افتابگردان روغن  مطالعه مورد جامعه در نشد مشاهده  RBO بر

 ار تاثیر بر انسانی ازمایشات  از اطالعات کمبود دانیم،  می ما که جایی تا .دارد قرار پی بی دی

 به تواند می خون فشار در توجه قابل تغییرات تشخیص عدم .دارد وجود  خون فشار بر او بی

 مقادیر  میانگین .باشد مرتبط مطالعه مورد  جامعه پی بی  دی و پاکستان مرکزی  بانک اولیه سطوح

 طبیعی محدوده  در مطالعه ابتدای در  کنترل و مداخله گروه  در بیماران پیبی دی  و  فشارخون

 .گرفت قرار

 

 نتایج بالینی اهمیت

 

 به توجه بدون ، CAD بد اگهی  پیش افزایش در ناسالم غذایی عادات برجسته نقش به توجه با

 بیماران این در عملی ایتغذیه  متخصصان است  الزم شده،  تجویز داروهای و درمانی هایروش 

 یک جایگزینی که گفت  توانمی امده،  دست به نتایج  اساس بر و راستا این  در .۱۵ .کنند ارائه

 ضد داروهای با همراه  شده  استاندارد سالم غذایی الگوی یک در RBO با ناسالم چربی منبع

 جمله از مختلف متابولیکی -قلبی خطر هایشاخص بهبود بخش امید  تواندمی ارتروژنیک

 مرتبط استراتژی این .باشد التهابی پیش عوامل و هیپراوریسمی هایپرگالیسمیا،  دیسلیپیدها، 

 .باشد داشته نقش کرونر عروق بیماری به مبتال  بیماران اگهیپیش بهبود در تواندمی زندگی با

 

 

 حاضر  پژوهش محدودیتهای 

 

 قوت  نقاط

 

 استحکام تواندمی شده  کنترل و نگراینده  هایازمون  طراحی کوچک،  هاینمونه  حجم وجود با

 اثرات بار اولین برای مطالعه این در RBO که داد نشان حاضر مطالعه .باشد پژوهش این اصلی

 گرفته قرار بررسی مورد ، CAD نوع از هایپرکلسترول یا دیابتی بیماران روی بر بیماری نوع این



 کرونری عروق بیماری به مبتال باال ریسک با بیماران از گروهی بار اولین برای مطالعه این در  .است

 روغن با مقایسه در  RBO اثرات ایم، رسیده  اطالع به که انجایی تا همچنین .است شده  بررسی

 بستری حاضر مطالعه در بیماران .است نگرفته قرار بررسی مورد LWF سطوح بر افتابگردان

 تجویز فرد هر برای استاندارد غذایی رژیم و  داشتند ما غذایی رژیم با رو در رو مصاحبه یک در

 شناخته ایران در برنج  تولید منطقه عنوان به گیالن استان که این به توجه با این بر عالوه  .شدمی

 و برنج  سبوس جمله از ان سالم جانبی های فراورده  و برنج  از استفاده  به زیادی عالقه شود،  می

 در که قیمت ارزان نسبتا روغن یک عنوان به را  RBO توان می  بنابراین  .دارد وجود ان روغن 

 .نمود  تلقی باشد می استفاده  قابل داخلی کاربردهای

 

 ها  محدودیت

 

 نظر در را مردان فقط  ما که است نهفته حقیقت این در ما مطالعه  هایمحدودیت  وجود،  این با

 دلیل به این بر عالوه  به .بگذارد تاثیر کنونی هاییافته  پذیریتعمیم  بر تواندمی  این و گیریممی

 گروه  و مداخله گروه  در بیماران همه .کرد متوقف را دارو مصرف تواننمی اخالقی هایمحدودیت 

 یک به پانتوپرازور و  لوسارتان اتورواستاتین،  کلوپیدوگر،  اسپرین،  انژیوپالستی دنبال به کنترل

 از  شده  مطالعه ییافته بهبود نتایج  بر داروها این همزمان اثرات حال،  این  با .کردند مراجعه دارو

 دو هر در توجهی قابل  طوربه همگی که سرم،  hs-CRP و اوریک  اسید ، LVEF ، LDL جمله

 احتیاط با باید هایافته  این رو،  این از .نیست منتفی اند، یافته بهبود RBO و افتابگردان گروه 

 .شوند تفسیر

 

 نتیجه

 

 مبتال افراد سرم در موجود تخمینی چربی نیاز از بخشی عنوان به RBO گرم ۳۰ روزانه مصرف

 داد نشان تحقیق این  امده،  دستبه  نتایج  به توجه  با .است شده  بررسی کرونر  عروق بیماری به

 به مبتال افراد در مطالعه مورد تخمینی ازچربی بخشی عنوانبه  RBO گرم ۳۰ روزانه مصرف که

 با مرتبط بیوشیمیایی پارامترهای و گذاردمی CAD بر توجهی قابل تاثیر کرونری عروق بیماری

 سطوح حال این با .شد انالیز  خون،  اوریک  و  قند گلیسرید، تری  کلسترول،  HDLغیر  شامل  ان

HDL بر معناداری تاثیر خون فشار وضعیت و RBO اصالح یک ضمنی اثرات  کنار در .نداشتند 



 الزم درمانی راهبردهای در ان از استفاده  کرونری عروق بیماری اگهی پیش بهبود بر غذایی

 در عادی روغن یک برای سالم روغن عنوان به RBO جایگزینی که رسدمی  نظر به لذا .است

 سرطان به مبتال بیماران  در ایمن کمکی درمان یک تواندمی  استاندارد سالم غذایی طرح یک

 .شودمی  توصیه هایافته این تایید برای بیشتر تحقیقات .باشد بزرگ روده 

 

 اختصارات

 

 چرب اسیدهای غیراشباع،  چند چرب اسیدهای برنج،  سبوس روغن عروقی،  قلبی هایبیماری 

 پزشکی علوم دانشگاه  ، RCT کرونر،  عروق بیماری اشباع،  چرب اسیدهای  غیراشباع،  تک

 گلیسرید، تری  انزیمی،  سنجیوزن ناشتا،  خون قند USDA ، TC بدن،  توده  شاخص گیالن، 

 حساسیت با C واکنشگر پروتئین پایین،  دانسیته با لیپوپروتئین باال،  دانسیته با لیپوپروتئین

 دیاستولیک،  خون فشار سیستولی،  خون فشار نوری،  دانسیته االیزا،  روش ، (hs-CRP) باال

 ، (SD) معیار از انحراف ، (LVEF) چپ  بطن جهشی کسر دیاستولیک  خون فشار خون،  فشار

 رادیکال جذب ظرفیت ، (CI) درصد ۹۵ اطمینان فاصله ، (ANCOVA) کوواریانس تحلیل

-۳ ، (TRF) توکوترینول از غنی کسر ، (FRAP) ضداکسایشی توان ، (ORAC) اکسیژن

 ، (CYP۷ A۱) از الفا -۷ ، (کلسترول کوا-HMG) گلوتاریک-متیل-متیل-۳-متیل  یدروکسیه

 گیرنده  ، ۲-(SRBP) استرول عنصر به شونده  متصل پروتئین ، B (NF-κΒ) کاپا ایهسته  فاکتور

 خون پرفشاری توقف برای تغذیه هایروش  ، (PPARamma) پروکسومیم با شونده  فعال

(DASH). 

 

 نویسنده هایمشارکت 

 

 :س  و زگ اقای .نظارت و پروژه  مدیریت شناسی،  روش بودجه،  دریافت سازی،  مفهوم :بعنوان و

 ، ZN ، MH ، AFM .اصلی نویس پیش نگارش و مصورسازی سنجی،  اعتبار رسمی،  تحلیل

MGh ، زگh و AP: منابع و تحقیق شناسی،  روش. MMR ،  ،روی،  زگ MH ، AFM ، MGh 

 .ویرایش و مرور نوشتن :AP و

 

 شرکت برای اخالقی رضایت و تصویب 

 



 افراد تمام از .شد انجام (IR.GES=ACID.REC.۴۸۵) صمغ اخالق کمیته  توسط بررسی  این

 .بود شده  اخذ نامهرضایت  و کتبی رضایتمندی مطالعه در کننده شرکت 

 

 

 منافع  تضاد

 

 .ندارند ان کردن فاش برای ای عالقه مورد نویسندگان از یک هیچ 

 

 تایید 

 

 تشکر کرد،  اهدا تداخلی هیچ  بدون را روغنها که زاگیلت شرکت از هستند مایل نویسندگان

 نتایج  تفسیر اماری،  های تحلیل اطالعات،  کسب مطالعه،  طراحی در خون  اهدای شرکت .کنند

 ما .نداشتند ارتباطی شرکت این با شرکت این  نویسندگان از یک هیچ  .نداشت شرکت نشر یا

 .کنیممی  قدردانی کردند شرکت مطالعه این در که بیمارانی از همچنین

 

 مالی  تامین

 

 =پژوهش کد تعمیم عروقی، قلبی هایبیماری  تحقیقات مرکز پشتیبانی با مالی نظر از مطالعه این

 .شد انجام 97111302


